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ABSTRAKT 

BakaláUská práce se zabývá stanovením obsahových látek v mátE. 
Máta je v lékaUství velmi oblíbenou bylinou, která je využívána více než 2000 let. Existuje 
mnoho druh] máty, nejznámEjším a nejčastEjším zástupcem je máta peprná.  
V teoretické části je popis látek, které se bEžnE vyskytují v rostlinách, charakteristika máty 
a principy použitých analytických metod. V experimentální části jsou zaznamenány zjištEné 
látky v jednotlivých čajích. 

ABSTRACT 

This Bachelor thesis deals with determination of the content substances in mint (Mentha). 
Mint is in pharmacy very popular herb, it is been used for over 2000 years. We know many 
species of mint. Peppermint (Metha piperita) is the most favorite and most common species. 
In the theoretical part there is description of substances found in plants, the characteristic 
of mint and principles of used analytical methods. Practical part of this thesis describes 
substances found in examined teas.   

KLÍČOVÁ SLOVů 

Máta, Mentha, silice, mátový čaj, GC/MS 

KEY WORDS 

Mint, Mentha, silica, mint tea, GC/MS 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

2 ÚVOD 

První zmínky o léčivých účincích rostlin pochází ze 4. tisíciletí pU. n. l. V té dobE již mEli lidé 
dostatek informací o tom, že nEkteré rostliny jim mohou pomáhat, jiné mohou být naopak 
jedovaté [1]. 
Z celkového počtu 3000 druh] rostlin, které se na našem území, má léčebné účinky pUibližnE 
Ř00 druh]. Za léčivé rostliny považujeme ty rostliny, ze kterých lze získat léčiva. Léčivo je 
definováno jako látka, která slouží k léčebným účel]m, tzn. k pUedcházení chorob, k jejich 
diagnostice, k léčení chorob, pUípadnE jejich vedlejších pUíznak], nebo k ovlivOování 
životních pochod] v organismu [1]. 
V současné dobE farmaceutický pr]mysl dElí na dvE odvEtví – chemická léčiva a rostlinná 
léčiva (fytofarmaka). V dnešní dobE je vyšší poptávka po rostlinných léčivech, protože 
zp]sobují ménE alergických reakcí a pro lidský organismus jsou pUirozenEjší [1]. 
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3 ZPRůCOVÁNÍ ROSTLIN 

K léčebným účel]m se využívají zejména rostliny, které byly dUíve nEjakým zp]sobem 
konzervovány (napU. sušením) a teprve v této formE je droga používána. Droga je sušená nebo 
jinak upravená vegetabilní surovina určité organizované struktury, jako jsou listy, koUeny, 
natE, kvEty, plody apod., nebo také produkty amorfní, kam lze zaUadit napUíklad pryskyUice, 
slizy atd. Drogu lze použít pUímo nebo z ní lze pUipravit čaj. M]že existovat i jiná léková 
forma, napUíklad sirup, tinktura, extrakt apod.; z drog se nejčastEji izolují čisté obsahové 
účinné látky, ze kterých jsou potom vyrábEna léčiva. K získání konečné fáze léku vede dlouhý 
výrobní proces, jehož součástí je správné určení druhu rostliny, izolování obsahových a 
účinných látek a jejich chemické určení. U látek, u nichž byl zjištEn léčivý účinek, je 
provádEno mnoho biologických a farmakologických zkoušek, pUi kterých se zjiš[uje jejich 
pUesná chemická struktura. Účelem tohoto procesu je také snaha nahradit pUírodní látku látkou 
syntetickou, pokud se podaUí vyrobit syntetická látka se stejnými vlastnostmi, jaké má látka 
získaná z rostliny; teprve potom je možné začít vyrábEt lék. V pUípadE, že u dané látky není 
bezpečnE známá její struktura, pUípadnE pokud se nepodaUila výroba syntetické látky, z]stává 
jediným vhodným zdrojem rostlina [1, 2].  

4 ÚČINNÉ LÁTKY OBSůŽENÉ V ROSTLINÁCH 

Účinné látky obsažené v rostlinách patUí mezi tzv. sekundární (vedlejší) metabolity. Bývají 
obsaženy v rostlinE ve  velmi malém množství a  jsou diagnostikovány pouze u nEkterých 
druh] rostlin. Sekundární metabolity jsou vytváUeny z primárních metabolit] (bílkoviny, tuky, 
organické kyseliny a další), které vznikají v rostlinE složitými procesy za využití energie 
získané z cukr], které se v rostlinE vytvoUily bEhem fotosyntézy [1]. 
NEkdy účinné látky obsažené v rostlinE p]sobí samostatnE, nEkdy jsou jejich účinky zesíleny 
jinou účinnou látkou. V nEkterých pUípadech m]že dojít k protich]dnému p]sobení účinných 
látek a potom se účinek sníží, nebo úplnE vymizí. Tvorbu účinných látek lze pUi pEstování 
regulovat napUíklad hnojením [1]. 
Z primárních metabolit] mají v lékaUství praktické využití napU. Uepný cukr (sacharóza), který 
je využíván k výrobE sirup] nebo jako účinný konzervační prostUedek, nebo škrob, který 
slouží k výrobE glukózy, pUípadnE jako pomocná látka pUi pUípravE zásyp], tablet apod., dále 
inulin, slizy [1]. 
V lékaUství jsou však ve vEtší míUe používány metabolity sekundární. NEkteré z nich mají 
velmi silný účinek na lidský organismus, takže i nepatrné množství m]že zp]sobit poškození 
zdraví nebo až smrt. Také rostlinné jedy mají své uplatnEní v lékaUství, a to zejména nEkteré 
alkaloidy a srdeční glykosidy. Tyto rostlinné jedy se však mohou používat pouze v čisté 
lékové formE, protože obsah jedu v rostlinách r]znE kolísá [1]. 

4.1 Skupiny drog 

4.1.1 Alkaloidy 

Alkaloidy jsou dusíkaté, zásaditE reagující látky, které vznikají pUi pUemEnE aminokyselin. 
TvoUí soli s organickými kyselinami [1, 2]. 
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Mají velmi silné fyziologické účinky, i v malém množství to jsou prudké jedy (kurarové 
alkaloidy – účinná složka šípových jed], námelové alkaloidy, opiové alkaloidy, atropin, 
nikotin aj.) [1]. 
Alkaloidy jsou hojnE zastoupeny v rostlinách z čeledi mákovitých (mák, vlaštovičník), 
lilkovitých (rulík, blín, durman), liliovitých (ocún, kýchavice), pryskyUníkovitých (omEj), 
dymnivkovitých (dymnivka dutá) aj. [1, 2].   

4.1.2 Glykosidy 

Glykosidy jsou esterové deriváty cukr]. Vlivem enzym] jsou lehce štEpitelné na cukernou 
složku a necukerný aglykon. Jsou to hoUké látky, které jsou vEtšinou jedovaté. Glykosidy jsou 
zásobními a ochrannými látkami obsaženými v bunEčných š[ávách. Podle chemické skladby 
aglykonu se glykosidy dElí na nEkolik typ], a to glykosidy kyanovodíkové, antrachinonové, 
hoUčičné, flavonové aj. [1, 2].  
Nejd]ležitEjšími glykosidy jsou glykosidy srdeční, které mají účinek na srdeční sval. Tyto 
glykosidy jsou používány pouze ve formE pr]myslovE vyrábEných léčiv. Rostliny, které 
obsahují srdeční glykosidy, patUí mezi  prudce jedovaté. PatUí sem pUedevším náprstník, 
konvalinka, hlaváček, oleandr aj. [1]. 
Dalšími významnými glykosidy jsou glykosidy fenolické, napU. arbutin (v brusinkách), který 
je využíván k dezinfekci močových cest pUi zánEtech, glykosidy antrachinonové (krušina, 
reveO), které mají projímavé účinky, thioglykosidy (v čeledi brukvovitých), které pUíznivE 
ovlivOují trávení a mají fytoncidní (antibiotický) účinek. Mezi glykosidy patUí rovnEž 
flavonoidy, které zvyšují odolnost cévních stEn (rutin z pohanky), zvyšují imunitu 
proti infekcím (hloh, bez, lípa, tUezalka) s dále kumariny a hydroxykumariny (eskulin 
z jírovce) [1]. 

4.1.3 Silice 

Silice jsou smEsi tEkavých a vEtšinou vonných látek nejr]znEjšího typu. PatUí 
mezi nejcharakterističtEjší obsahové látky rostlin. NejčastEjšími silicemi jsou terpeny a jejich 
sloučeniny. V rostlinách se hromadí v nEkterých buOkách, chlupech a v zásobních kanálcích, 
kde mají ochrannou funkci [1, 2]. 
Rostliny obsahující silice mají velmi rozsáhlé využití a vEtšinou nemají nežádoucí vedlejší 
účinky. VEtšinou mají žlučopudný, protinadýmavý a protikUečový účinek, pomáhají zvyšovat 
tvorbu žaludečních š[áv a dezinfikují trávicí trakt. Často jsou využívané jako koUení; sem 
patUí zejména kmín, fenykl, tymián, máta, anýz aj. Silice obsažené v plodech jalovce, koUenu 
petržele a libečku se rovnEž používají pUi dezinfekci močových cest, kde podporují tvorbu 
moči, dále pUi dezinfekci dýchacích cest (zvyšují tvorbu hlenu a ulehčují odkašlávání), 
pUípadnE jsou využívány k inhalacím, výrobE nosních kapek a kloktadel (silice máty, fenyklu, 
tymiánu, mateUídoušky, eukalyptu aj.). Silice, které mají uklidOující účinek, se nachází napU. 
v levanduli, kozlíku lékaUském a chmelu. Protihlístový účinek mají silice vratiče, merlíku 
a pelyOku [1]. 
Silice jsou používány zevnE bu@ v izolované formE (menthol) nebo ve formE nálev] 
(heUmánek, šalvEj), které p]sobí protizánEtlivE [1].   
Siličné drogy jsou aplikovány také v likérnictví, potravináUství a kosmetice [1]. 
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4.1.4 TUísloviny 

TUísloviny patUí mezi fenolické látky, které jsou rozpustné ve vodE a srážejí bílkoviny, 
alkaloidy a tEžké kovy. Jsou to bezdusíkaté vysokomolekulární látky, které jsou chemicky 
nejednotné. DElí se na kondenzované (nehydrolyzovatelné) a hydrolyzovatelné (estery, 
glykosidy). Nesmí být dlouho skladovány na vzduchu, jinak ztrácejí sv]j účinek [1, 2].  
Jsou využívány pUedevším jako látky adstringenční k zastavení krvácení, protizánEtlivé 
a proti nadmErnému pocení. VnitUnE jsou aplikovány pUi otravách tEžkými kovy a alkaloidy. 
Lze je také použít pUi zánEtech dutiny ústní, hemeroidech, popáleninách aj. [1, 2]. Vyskytují 
se napU. v dubu, bor]vkách, ostružiníku, Uepíku aj. [1]. 

4.1.5 Saponiny 

Saponiny jsou látky glykosidické povahy, které pUi tUepání s vodou silnE pEní. PUi vEtším 
množství mohou saponiny obsažené v krvi zp]sobit rozklad červených krvinek (krevní jed). 
Podle typu aglykonu se dElí na saponiny neutrální a saponiny kyselé [1, 2]. 
Saponiny také podporují vstUebávání jiných účinných látek pUítomných v léčivu. V menším 
množství podporují rovnEž vykašlávání a trávení, p]sobí projímavE, močopudnE 
a antimikrobiálnE [1, 2].  
Saponiny se vyskytují napU. v lékoUici, kde se používají pUi léčbE žaludečních vUed], dále u 
divizny, prvosenky, bUízy a kaštanu koOského, kde jsou aplikovány zejména ke snížení 
kUehkosti cévních stEn a proti zánEt]m žil [1]. 

4.1.6 HoUčiny 

HoUčiny jsou nejedovaté, bezdusíkaté látky, které mají hoUkou chu[ [2]. 
HoUčiny napomáhají ke správné činnosti trávicího ústrojí a žláz s vnitUní sekrecí. Stejným 
zp]sobem p]sobí na organismus také alkaloid chinin nebo tonikum; vzhledem k jedovatosti 
tEchto látek nejsou doporučeny pro dEti nebo tEhotné ženy [1]. 
HoUčiny se vyskytují u čeledi vachtovitých (vachta), hoUcovitých (hoUec, zemEžluč), 
hvEzdnicovitých a čekankovitých (pelynEk, pampeliška) [1]. 
V lékaUství jsou využívány ve formE čaj], tinktur, extraktech, medicinálních vínech (víno 
s pUídavkem extraktu z léčivých rostlin, alkoholické) nebo žaludečních likér] [1]. 

4.1.7 Fytoncidy 

Fytoncidy jsou chemicky nejednotné látky, které produkují vyšší rostliny na obranu 
proti cizím organism]m; bývají také označovány jako rostlinná antibiotika a mají 
antibakteriální účinek [2]. 
Mezi fytoncidy se Uadí napU. alicin (obsažen v česneku), r]zné silice (thymol, obsažený 
v tymiánu a mateUídoušce), glykokininy, které snižují hladinu krevního cukru a jsou 
využívány pUi cukrovce (ve fazolích, jestUabinách a brusinkách) a steroidy, které jsou 
využívány k syntéze hormonálních pUípravk] [1, 2]. 
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4.1.8 Tuky a oleje 

Tuky a oleje jsou sloučeniny glycerolu s mastnými kyselinami, které se nachází v buOkách 
semen a plod] ve formE kapiček, kde fungují jako stavební a zásobní látky [2]. 
V rostlinách se vyskytují hlavnE ve formE olej] (slunečnicový, makový, olivový aj.). 
V lékaUství se využívají k výrobE mastí [2]. 

4.1.9 Mléčné š[ávy 

Mléčné š[ávy obsahují gumu, tuky, bílkoviny, silice, alkaloidy, slizy aj. a vytékají z mléčnic 
nebo v místE, kde byla rostlina poranEna. Na vzduchu vEtšinou tuhnou [2]. Nachází se napU. 
v máku (opium) a ve vlaštovičníku [2]. 

4.2 Jedovaté rostliny 

Mezi jedovaté rostliny zaUazujeme ty rostliny, které mohou ohrožovat zdraví nebo pUímo 
zp]sobit smrt. PatUí sem rostliny, obsahující fyziologicky prudce jedovaté látky, které 
i ve velmi malých množstvích (0,001 – 0,1 g) mohou škodit zdraví. I tyto rostliny však patUí 
mezi významné léčivé rostliny. Jedovaté rostliny slouží hlavnE k izolaci čistých látek, které 
jsou využívané ve farmaceutickém pr]myslu pUi výrobE velmi účinných léčiv [1]. 
Mezi významné jedovaté rostliny ve farmakologii patUí rulík zlomocný (atropin – výroba 
atropinových kapek na rozkapání očí pUi jejich vyšetUení), durman obecný (k uvolOování kUečí 
a snižují tonus sympatiku), náprstník vlnatý (kardioaktivní glykosidy), paličkovice nachová 
(námel – využití v interním lékaUství, výchozí látka pro výrobu LSD) aj. [1]. 
Jedovatá jsou i semena (jádra) peckovin (napU. merunEk), která obsahují kyanový glykosid, ze 
 kterého se v trávicím traktu uvolOuje kyanid [1]. 
U jedinc] se zvýšenou citlivostí na určitou látku m]že vyvolat alergickou reakci i nejedovatá 
rostlina. Mezi nejčastEjší alergeny patUí travní pyly, které zp]sobují tzv. sennou rýmu, která 
m]že pUejít napU. do astmatu (pUi zanedbané léčbE). Dalšími alergeny jsou napU. lehké úlomky 
suchých částí rostlin (jemné chloupky, které mohou být vdechnuty), silice (v pelargoniích, 
prvosenkách, chmelu aj.), které u citlivých jedinc] po doteku zp]sobují vyrážky, puchýUe, 
kopUivku, zvýšenou teplotu aj. [1]. 
V dnešní dobE se u rostlin vyskytuje tzv. druhotná jedovatost. Druhotná jedovatost se 
vyskytuje u rostlin p]vodnE nejedovatých, které se staly jedovatými v d]sledku hromadEní 
pesticid] (látky používané k ochranE rostlin) v rostlinE nebo nadmErným používáním 
dusíkatých hnojiv [1]. 

4.2.1 Prevence pUed otravami a léčba otrav rostlinami 

Základem prevence je sbEr bezpečnE známých rostlin. U dEtí zabráníme otravám tak, že 
nebudeme vysazovat jedovaté rostliny v místech, kam se mohou dostat. V parcích pUedejdeme 
otravám dEtí jejich dostatečným hlídáním. U rostlinných léčiv je nezbytné dbát na pokyny 
o dávkování a mít je uloženy na místE, kde nem]že dojít k zámEnE s jinými léky [1]. 
V pUípadE otravy je zapotUebí vyvolat zvracení (uchovat vzorek pro stanovení pUíčiny otravy), 
také lze podávat silný neslazený čaj, který obsahuje hoUčiny, které srážejí vEtšinu alkaloid]. 
Dále lze postiženému podat látky se silným adsorpčním účinkem (napU. živočišné uhlí, oxid 
hoUečnatý aj.). Postiženému je nezbytné co nejdUíve zajistit lékaUskou pomoc [1]. 
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5 ÚPRůVů ů ZP¥SOBY POUŽITÍ DROG 

U drog majících silnou zevní vrstvu (napU. k]ry, celé šípky, kožovité listy), by se účinné 
obsahové látky uvolOovaly málo, pUípadnE by se neuvolOovaly v]bec, a proto bývají drogy 
po usušení Uezány na menší kusy. Velikost kus] je stanovena pro jednotlivé typy drog tak, aby 
bylo uvolOování účinných látek co nejvíce efektivní [1]. 

6 MÁTů  

Máta je zaUazena do čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae). U máty rozlišujeme nEkolik odr]d.  
Všechny odr]dy však patUí mezi vytrvalé byliny. V blízkosti vody se vyskytuje napUíklad 
máta lesní, která je nEkdy také nazývána máta dlouholistá (Mentha longifolia), nebo máta 
vodní (Mentha aquatica). Na lukách a vlhčích polích lze najít mátu rolní (Mentha arvensis). 
Další známou odr]dou je máta klasnatá (Mentha spicata) [2, 3,4]. 
Mezi nejznámEjší a nejvýznamnEjší zástupce patUí máta peprná (Mentha piperita), která 
vznikla kUížením máty vodní a máty klasnaté [4]. 

6.1.1 Historie  

Máta peprná byla poprvé popsána v 17. Století v Anglii. NEkteré její odr]dy byly známy už 
v antice. V antice byla máta používána zejména jako afrodiziakum, dále proti chrlení krve 
nebo pocitu na zvracení, rovnEž jako obklad na vUedy a pUi mnoha dalších onemocnEních [4]. 

6.1.2 SbEr 

Pro sbEr je využívána na[ a listy. Hlavní využití pro léčebné účely mají silice v mátE 
obsažené. Kvalita silic závisí kromE p]dních a klimatických podmínek také na dobE, kdy je 
sbírána [1]. 
PUi pozdní sklizni nebo pUi nevhodných klimatických podmínkách pro pEstování se 
na rostlinách m]že vyskytnout rez mátová (Puccinia menthae). Rostliny napadené rzí se již 
nesbírají [1]. 

 
Obrázek 1: Rez mátová (Puccinia menthae) [18] 



13 
 

6.1.3 Esenciální oleje a látky terpenické povahy vyskytující se v mátE 

Esenciální oleje jsou tEkavé oleje, které jsou složeny z aromatických látek (20-60 r]zných 
látek) a mají výraznou v]ni a chu[. Esenciální oleje jsou sekundární metabolity, které se 
vyskytují ve všech částech rostliny. Jsou vylučovány pletivy, která se nazývají žlaznaté 
trichomy. U máty jsou trichomy umístEny na povrchu list] a stonku. Esenciální oleje plní 
ochrannou funkci pUed vysokými i nízkými teplotami a pUed býložravci a r]znými patogeny 
[15, 16]. 
Rostlinné extrakty bývají tvoUeny 2 hlavními skupinami biosyntetického p]vodu. Do první 
skupiny patUí terpeny a terpenoidy a do druhé aromatické a alifatické složky. Terpeny jsou 
látky, které jsou tvoUeny izoprenovými jednotkami. Mezi terpenoidy jsou Uazeny terpeny, 
které byly modifikovány pomocí enzym]. Monoterpeny (2 isoprenové jednotky) patUí 
mezi nejvíce zastoupené látky v esenciálním oleji. Monoterpeny mohou obsahovat r]zné 
funkční skupiny – alkoholy (linalol, menthol, borneol), aldehydy, ketony, estery 
(menthylacetát, linalylacetát), ethery (menthofuran) a fenoly (tymol) [16, 17].  
Terpenické látky u máty vznikají sekundární enzymatickou pUemEnou limonenu [16]. 

6.1.4 Obsahové látky pUítomné v mátE 

Silice máty jsou z velké části tvoUeny alkoholy, zejména mentholem, pUípadnE jeho estery 
s kyselinou octovou a valerovou; v silicích máty peprné je menthol zastoupen více, než 
v silicích ostatních odr]d máty. Estery mentholu dodávají mátE charakteristickou v]ni. KromE 
alkohol] jsou pUítomny také tUísloviny a flavonoidy. Dalšími látkami, které jsou obsaženy 
v mátE, jsou menthon nebo menthofuran [1, 2, 4]. Silice se v mátE tvoUí jen pUes den [2]. 

CH3

CH3 CH3

OH

 
Obrázek 2: Strukturní vzorec mentholu 
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Obrázek 3: Strukturní vzorec menthonu 
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Obrázek 4: Strukturní vzorec menthofuranu 

6.1.5 Využití 

Máta p]sobí kladnE na nervovou soustavu, protože silice snižují citlivost nervových 
zakončení a tím pomáhají tlumit bolest. Užívání máty podporuje vylučování žluči, zlepšuje 
trávení a zabraOuje nadýmání. TUísloviny p]sobí proti pr]jm]m [1]. 
Menthol p]sobí chladivE, podporuje prokrvení, má dezinfekční účinky a pomáhá odstraOovat 
kUeče [4]. 



14 
 

NejčastEjší forma, ve které je máta využívána, jsou čaje a čajové smEsi. Menthol bývá také 
součástí mastí a gel], kloktadel, nosních kapek, inhalačních smEsí, masážních roztok] a 
dalších [1].  

6.1.6 Rizika 

Lidem s citlivým žaludkem m]že máta vyvolat žaludeční potíže. RovnEž se nedoporučuje 
nanášení silice v  oblasti obličeje u malých dEtí a kojenc]. Silice u nich m]že vyvolat 
Kratschmer]v reflex, což je dechová deprese, která m]že zp]sobit i udušení. Silice se nesmí 
nanášet také na poranEnou k]ži nebo sliznice [4]. 

6.2 Máta peprná 

Máta peprná roste témEU po celé EvropE. Je nejčastEji pEstovanou odr]dou, a to vzhledem 
k tomu, že netvoUí semena a množí se pomocí postranních výhonk] [4]. 
Je to vytrvalá bylina, která má dUevnatý oddenek, na nEmž jsou stolony s pupeny (podzemní 
i nadzemní výbEžky). Chlupatá lodyha, která je 30 – 100 centimetr] vysoká, nese slabE 
chlupaté listy, které jsou vejčitE kopinaté a vstUícnE uspoUádané. Lodyha i žilky na spodní 
stranE list] bývají nafialovElé. KvEty máty peprné mají bledE nachové až nar]žovElé zbarvení. 
Jsou uspoUádány v hustých lichopUeslenech, které tvoUí koncové válcovité klasy. Plody se 
vytváUejí velmi málo a vEtšinou bývají neklíčivé. Pokud ovšem vyklíčí, rostliny v druhé 
generaci se rozdElí na p]vodní druhy [1]. 
RozšíUenou varietou máty peprné je máta kadeUavá (Mentha crispa). Máta kadeUavá je 
odolnEjší v]či mraz]m. Tato odr]da se vyskytuje hlavnE ve StUedozemí. Hlavními 
obsahovými složkami silice jsou karvon, cineol a limonen. Další účinné látky v mátE kadeUavé 
jsou flavonové látky, napUíklad diosmetin a tUísloviny [2]. 

 
Obrázek 5: Máta peprná (Mentha piperita) [19] 
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7 ůNůLYTICKÉ METODY 

8 METODY IZOLACE 

Pro analýzu silic je potUeba silice z rostlinného materiálu izolovat. Silice se mohou vyskytovat 
v celé rostlinE či její určité části. Pro izolaci silic jsou využívány napUíklad r]zné typy extrakcí 
nebo destilací [ř]. 

9 EXTRAKCE 

Extrakcí nazýváme dEje, kdy dochází k pUevodu látky mezi fázovým rozhraním. PUi tomto dEji 
pUechází látka z jedné fáze do fáze druhé. Fáze, ze které látka pUechází, m]že být plynná, 
kapalná i pevná [5].  
Extrakce m]žeme rozdElit podle skupenství fází do nEkolika skupin [5]. 
První skupinou je extrakce z pevné fáze do fáze kapalné. PUi tomto typu extrakce je používáno 
rozpouštEdlo, ve kterém se rozpouští pouze požadovaná látka. PUi extrakci z kapaliny 
do kapaliny se látka dElí mezi 2 vzájemnE nemísitelné kapaliny. Princip je založen 
na rozdElovací rovnováze. PUi extrakci z kapaliny nebo plynu na pevnou fázi je požadovaná 
látka selektivnE zachycována na pevnou fázi [5]. 

9.1 Extrakce z pevné fáze do fáze kapalné ĚExtrakce rozpouštEdlemě 

Extrakce z pevné složky do kapaliny je využívána nejčastEji pro extrakce pUírodních vzork] 
[6]. 
Tuto extrakci lze urychlit použitím Soxhletova extraktoru. Pevný vzorek je umístEn v patronE 
a rozpouštEdlo v baOce. BEhem zahUívání páry rozpouštEdla kondenzují v chladiči a stékají 
do patrony [6]. 
Extrakci lze urychlit také pomocí zvýšení teploty a tlaku. PUi vyšších teplotách se zvyšuje 
rozpustnost extrahovaných látek v rozpouštEdle a tím se zvýší rychlost transportu hmoty. 
RozpouštEdlo je udržováno v kapalném stavu pomocí zvýšeného tlaku [6]. 
Mezi tento typ extrakcí je Uazena využitá extrakce do hexanu [6]. 

9.2 Extrakce pevnou fází 
SPE je metoda extrakce, kterou lze pUipravit rychle a selektivnE vzorek. Princip metody je 
založen na tom, že molekuly jsou zachycovány na pevném sorbentu na základE 
mezimolekulových interakcí [5]. 
Pomocí SPE lze extrahovat selektivnE analyty z velkých objem], které jsou následnE 
zakoncentrovány [6]. 
Pevné fáze mají r]zné vlastnosti, které ovlivOují, které látky se budou sorbovat. Jako pevná 
fáze lze využít polymerní materiály nebo vlákno s modifikovaným povrchem [6]. 

9.2.1 Mikroextrakce pevnou fází 

SPME slouží pro extrakci bez použití rozpouštEdla. Látky jsou sorbovány na vlákno, které 
m]že být ponoUeno do kapalného vzorku (DISPME) nebo je umístEno nad vzorkem, kde jsou 
páry nasyceny tEkavými analyty (HS-SPME). Vlákno bývá vyrobeno z taveného kUemene a je 
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pokryto zakotvenou fází. Vlákno je zasunuto v duté ocelové jehle, která ho chrání 
pUed mechanickým poškozením [5]. 
Vzorek získaný pomocí SPME je vhodný pro analýzu pomocí plynové chromatografie. 
Vlákno je zasunuto do dávkovacího zaUízení, kde je desorbováno pomocí vysoké teploty. 
Analyty vstupují do chromatografické kolony, kde dochází k jejich separaci [5]. 
PUi SPME nejsou látky ze vzorku extrahovány v co nejvyšší koncentraci, ale jen do ustálení 
jejich rovnovážného stavu [12].  

10 DESTILACE  

Princip destilace je založen na poznatku, že se pUi varu složení par liší od složení roztoku. 
Destilace lze využít pro koncentrování roztok]. Látky jsou separovány na základE jejich 
r]zných teplot varu. Látka s nejnižší teplotou varu bývá označována, jako látka nejtEkavEjší 
a jako první se dostává do plynného skupenství [13].  

10.1 Destilace s vodní parou 

Destilace s vodní parou je nejvíce používaná metoda pro izolaci silic. Pomocí této metody 
destilace lze dElit látky, které jsou ve vodE málo rozpustné. Tato technika je vhodná 
pro izolaci prchavých látek. Silice jsou rozpustné v organických rozpouštEdlech, proto se 
využívá jako druhé rozpouštEdlo. V pUípadE, že jsou silice tEžší než voda, využívá se glycerol, 
v opačném pUípadE lze využít napUíklad hexan. Izolované silice z]stanou rozpuštEny 
v organickém rozpouštEdle a pUebytečná voda se vrací do smEsi v destilační baOce. 
Pro destilaci s vodní parou je tUeba použít speciální nástavec (viz Obrázek 6) [11].   

 
Obrázek 6: Nástavec pro destilaci s vodní parou [20] 
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11 DDLENÍ LÁTEK 

11.1 Chromatografie 

Principem všech typ] chromatografie je dElení složek mezi 2 fázemi. Fáze, která se pohybuje, 
je označována jako fáze mobilní. Mobilní fáze m]že být ve skupenství kapalném 
nebo plynném. Podle skupenství mobilní fáze rozlišujeme r]zné druhy chromatografie. Druhá 
fáze, která se nepohybuje, je označována jako stacionární fáze neboli sorbent [9]. 
Analyzovaná smEs je unášena mobilní fází. BEhem chromatografie dochází k opakovanému 
pUesunu látek z mobilní do stacionární fáze a zase zpEt [ř]. 
Doba, kterou konkrétní látka v kolonE stráví (retenční čas) závisí na tom, jak daná látka 
interaguje se stacionární fází. Čím více daná látka se stacionární fází interaguje, tím vyšší je 
retenční čas. Látky pUichází do detektoru jednotlivE, podle specifických retenčních čas] [ř]. 
Podle uspoUádání dElíme chromatografie na metody plošnE uspoUádané, sloupcové 
a kolonové. Mezi plošnE uspoUádané metody patUí papírová a tenkovrstvá chromatografie. 
Do kolonové chromatografie patUí plynová (mobilní fáze je plyn) a kapalinová (mobilní fáze 
je kapalná) chromatografie [6].  

11.2 Plynová chromatografie 

U plynové chromatografie je mobilní fází plyn. Tato metoda bývá využívána pro analýzy 
biochemických, biomedicínských a farmaceutických vzork] [Ř]. 
BEhem plynové chromatografie je vzorek unášen kolonou pomocí nosného plynu. Jako nosný 
plyn bývá využíván inertní plyn (napU. dusík, helium, argon aj.). Nosný plyn je volen 
napU. podle jeho čistoty, hustoty a využitého detektoru. Nejprve je vzorek nastUíknut do 
injektoru a na nEm odpaUen. Páry vzorku jsou pomocí nosného plynu unášeny na kolonu, z níž 
jsou následnE jednotlivé složky postupnE eluovány a postupují do detektoru [6, 10, 11]. 

 
Obrázek 7: Schéma plynového chromatografu [21] 

Výsledky kvantitativní i kvalitativní analýzy ovlivOuje pr]tok nosného plynu. Konstantní 
pr]tok bEhem analýzy zajiš[uje regulátor pr]toku, který je umístEný pUed injektorem [10, 11].  

11.2.1 Injektory 

Vzorek je dávkován do systému pomocí injektoru. Teplota injektoru je volena tak, aby došlo 
ihned k odpaUení vzorku. Vzorek je odpaUován v části injektoru zvané liner, jehož teplota 
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bývá vEtšinou o 50 °C vyšší než teplota separační kolony. PUi správném dávkování vzorku se 
nesmí zmEnit teplotní a tlakové podmínky. Aby nedocházelo k tEmto zmEnám, je potUeba, aby 
vzorek vnikl do kolony velmi rychle [10, 11]. 
Injektory se dElí na odpaUovací a neodpaUovací. Vzorek m]že být dávkován dvEma 
technikami: nad ústí kolony umístEné na konci injektoru nebo pUímo na kolonu. NejčastEjšími 
typy dávkování pUímo na kolonu jsou: pUímý nástUik na kapilární kolonu (on-column), 
bezdEličové dávkování (splitless injection), nástUik s dEličem toku (split injection) 
a dávkování s teplotnE programovaným odpaUováním vzorku (PTV injection). PUi pUímém 
nástUiku vzorek pUechází na kolonu v kapalném skupenství a poté se odpaUí. Vzorek je 
nastUikován pUi teplotE kolony nižší, než je bod varu. Tento zp]sob je vhodný pro analýzu 
termolabilních látek. Pro analýzu málo koncentrovaných vzork] se využívá bezdEličové 
dávkování. Pro analýzu koncentrovaných vzork] je vhodný nástUik s dEličem toku. Tento 
zp]sob nástUiku umožOuje velké rozlišení zón analyzovaných látek. PUi použití PTV injektoru 
lze mEnit podmínky pro odpaUování rozpouštEdla a analyzovaných látek. BEhem této analýzy 
m]že být rozpouštEdlo odfouknuto z injektoru a do kolony pokračují jen analyzované látky 
[6, 10, 11]. 
Injektory pro bezdEličové dávkování a nástUik s dEličem toku se vzhledovE neliší. 
U bezdEličového dávkování je dElič toku uzavUen [Ř]. 

11.2.2 Kolony 

Kolony využívané na plynovou chromatografii mohou být náplOové nebo kapilární [10].  
NáplOové kolony jsou trubice vyrobené z kovu nebo skla a bývají plnEny adsorbenty na bázi 
silikagelu, aktivního uhlí, molekulovými síty nebo kopolymery styrenu a divinylbenzenu 
(porapaky). KUemelina a modifikovaná kUemelina se využívají jako neaktivní nosiče. Vyšší 
účinnosti kolony lze dosáhnout použitím menších částic na plnEní kolony. Čím jsou menší 
částice, tím je potUeba pro transport mobilní fáze vyšší tlak [10]. 
Kapilární kolony bývají napUíklad plastové, kovové, kUemenné nebo sklenEné. VnitUní stEna 
kapiláry bývá potažena stacionární fází nebo je jí celá kapilára vyplnEna. Pro zlepšení 
smáčivosti a eliminování vlivu aktivních center je nejprve vnitUní povrch kapilár deaktivován 
a pak teprve nanesena stacionární fáze [10]. 

11.2.3 Detektory 

Detektory pUevádí zmEny složení mobilní fáze protékající detektorem na elektricky mEUitelné 
veličiny. Pomocí detektor] lze identifikovat a kvantifikovat jednotlivé zóny separovaných 
látek. Detektory se dElí podle závislosti signálu na koncentračnE závislé a hmotnostnE závislé. 
U koncentračnE závislého detektoru je signál úmErný koncentraci látky v detektoru, 
u hmotnostnE závislého detektoru je signál úmErný množství látky [10]. 
Podle vlastností detektor] je rozlišováno nEkolik typ] detektor], napUíklad tepelnE vodivostní 
detektor (TCD), plamenový ionizační detektor (FID), plamenový termoionizační detektor 
(AFID, TID), plamenový fotometrický detektor (FPD), detektor elektronového záchytu 
(ECD) nebo argonový detektor [10]. 
U detektor] je sledována napUíklad citlivost, odezva, šum produkovaného signálu, nejmenší 
detekovatelná koncentrace nebo hmotnostní pr]tok, lineární dynamický rozsah odezvy, 
efektivní objem a rychlost odezvy [10]. 
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Citlivost detektoru vyjadUuje vzr]st odezvy detektoru pUi jednotkové zmEnE koncentrace 
nebo hmotnostního pr]toku v detektoru [10]. 
Do šumu signálu patUí zmEny výstupního signálu, které neodpovídají eluci látky ze vzorku 
a zmEny nulové linie [10]. 
Nejmenší detekovatelná koncentrace je koncentrace, která vyvolá signál tvaru píku, který má 
výšku tUikrát vyšší, než šum detektoru [10]. 

12 POUŽITÉ METODY PRO IDENTIFIKACI 

12.1 Hmotnostní spektrometrie 

MS je metoda, která separuje ionty podle pomEru jejich hmotnosti a náboje. Pomocí MS lze 
také stanovit hmotnosti atom], molekul nebo jejich částí. Analyzované částice je potUeba 
pUed analýzou pUevést na ionty. Na rozdíl od jiných spektrometrických metod je MS metodou 
destruktivní [6, 7, 10]. 
MS je tvoUena nEkolika kroky: ionizace, separace a detekce [10]. 

 
Obrázek 8: Schéma hmotnostního spektrometru [21] 

12.1.1 Ionizace 

K ionizaci částic dochází v iontovém zdroji [6].  
PUi ionizaci je neutrálním částicím dodána energie a vzniká iont. Dodaná energie musí být 
vyšší, než je prahová energie látky. Podle množství dodané energie rozdElujeme ionizační 
techniky na mEkké a tvrdé. U mEkkých technik je malý pUebytek dodané energie 
a pravdEpodobnost vzniku fragment] je nízká. U tvrdých technik energetický pUebytek 
vysoký a umožOuje rozsáhlejší fragmentaci [6, 10]. 
NejčastEjším typem ionizace je ionizace elektronem (EI). Tato technika je Uazena mezi tvrdé 
ionizační techniky pro ionizaci v plynné fázi. Tento typ ionizace bývá využíván u kombinace 
metod GC-MS. PUi této metodE jsou ionty tvoUeny interakcemi částic analyzované látky 
s proudem urychlených elektron]. PravdEpodobnost srážky molekul s elektrony lze zvýšit 
pUidáním permanentního magnetu, kdy se dráha zakUiví pomocí magnetického pole. 
PUi interakci dochází k následujícímu dEji, kdy vzniká radikálkationt:  髪  貸 蝦  袋 ゲ 髪に 貸 

V prostoru iontového zdroje pro ionizaci elektronem je potUeba udržovat vysoké vakuum, aby 
nedocházelo ke srážkám molekul vzorku s molekulami vzduchu. Jako zdroj elektron] je 
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využíváno rheniové nebo wolframové vlákno, které je elektricky žhavené. Množství 
emitovaných elektron] závisí na velikosti žhavícího proudu. Proud elektron] je v iontovém 
zdroji smEUován k anodE. Energie elektron] je určována rozdílem potenciál] katody a anody. 
Vzniklé ionty jsou pomocí repeleru vytlačovány z prostoru ionizace [6]. 
Dalším typem ionizace je chemická ionizace (CI). CI je Uazena mezi mEkké ionizační 
techniky pro plynnou fázi. StejnE jako u ionizace elektronem, je primárním zdrojem proud 
elektron]. Energie však není pUenášena na molekulu pUímo, ale pomocí reakčního média. 
Jako reakční médium se využívá nejčastEji plyn nebo páry nízkovroucí kapaliny (nejčastEji se 
využívá methan), které je v ionizační kom]rce pod vysokým tlakem (50 – 150 kPa). Vysoký 
tlak pomáhá zvýšit pravdEpodobnost mezimolekulárních a meziiontových interakcí. Pr]bEh 
reakcí ionizace závisí na podmínkách v iontovém zdroji (napUíklad na tlaku reakčního média). 
Množství energie, která je pUedaná bEhem ionizace, závisí na zvoleném typu reakčního média. 
Vzniklý iont MH+ se nazývá kvazi-molekulární iont a má o jednotku vyšší relativní hmotnost 
než molekula pUed ionizací. Konstrukce iontového zdroje pro chemickou ionizaci se od zdroje 
pUi ionizaci elektronem neliší. U současných spektrometr] lze najít kombinaci tEchto 
iontových zdroj] (EI-CI) [6]. 
Dalšími technikami ionizace využívanými v MS jsou tzv. techniky sprejové. Sprejové 
ionizační techniky jsou Uazeny mezi mEkké ionizační techniky pro vzorky v kapalné fázi. 
Tyto techniky jsou vhodné pro kombinaci hmotnostní spektrometrie s kapalinovou 
chromatografií a kapilární elektroforézu. Mezi sprejové techniky jsou Uazeny termosprejová 
(TS) a elektrosprejová (ES) ionizace a chemická ionizace za atmosférického tlaku (APCI) [6]. 
Termosprej je nejstarší sprejová ionizační technika. PUi tomto typu ionizace je vzorek 
z chromatografické kolony pUiveden do kovové kapiláry, která je vyhUívaná na teplotu 200-
300 °C. Poté dojde k odpaUení mobilní fáze a rozptýlení kapaliny do drobných kapiček. 
Kapky jsou postupnE odpaUovány, až se dostanou do plynné fáze a následnE jsou pomocí 
repeleru vedeny do hmotnostního analyzátoru. PUi ionizaci termosprejem vznikají kladnE 
i zápornE nabité ionty. VýtEžek ionizace závisí na složení mobilní fáze a teplotE, na kterou je 
kapilára vyhUátá [6]. 
V současnosti nejpoužívanEjší metodou ionizace pro kombinaci metod LC-MS je elektrosprej. 
Z chromatografické kolony je vzorek veden do kovové kapiláry, kde je vlivem 
nehomogenního elektrického pole kapalný vzorek rozprášen. Elektrické pole se nachází 
mezi ústím kapiláry a protielektrodou. Vzniklé kapky s vysokým povrchovým nábojem jsou 
pomocí horkého inertního plynu vysušovány a pUechází do plynné fáze. PUi této ionizaci 
vznikají kladné i záporné ionty. Náboj iont] závisí na polaritE napEtí, které je vloženo 
na elektrodu [6]. 
PUi APCI je vzorek veden z chromatografické kolony vstupní kapilárou do pneumatického 
rozprašovače. Pláš[ pneumatického rozprašovače je vyhUátý na vysokou teplotu (až 700 °C), 
pUi které dojde k odpaUení kapalného vzorku. Páry mobilní fáze jsou pomocí koronového 
výboje ionizovány a spolu s ionizovanými molekulami zamlžovacího plynu tvoUí 
tzv. chemicko-ionizační plazma. Molekuly vzorku jsou následnE ionizovány chemickou 
ionizací, kdy vzniká kvazimolekulární iont [M+H]+ nebo [M-H]- pUenosem protonu [6]. 
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12.1.2 Separace 

Separace iont] podle pomEru hmotnosti a náboje probíhá v části zvané hmotnostní analyzátor. 
Analyzátory fungují 2 zp]soby. Prvním zp]sobem je tzv. full scan, kdy probíhá snímání 
hmotnostních spekter periodicky v čase, nebo je sledována intenzita iontových druh] v čase. 
Pomocí full scan lze získat spektra, pomocí nichž lze identifikovat analyty. Druhý typ je 
vhodný pro sledování zmEn relativního zastoupení složek [6, 10]. 
Existuje nEkolik typ] hmotnostních analyzátor], napUíklad kvadrupolový, magnetický, 
elektrostatický a pr]letový analyzátor, iontová past a další [10]. 
Kvadrupolový analyzátor je tvoUen 4 kovovými tyčemi, které mají kruhový 
nebo hyperbolický pr]Uez. Na tyče je vkládáno stUídavé napEtí. Na úhlopUíčnE protilehlých 
tyčích je vkládán stejný potenciál, který je tvoUen stejnosmErnou a vysokofrekvenční složkou. 
NapEtí se s časem mEní a pUi vhodnE zvolených časech, velikostech a pomErech napEtí 
projdou kvadrupolem jen ionty o určitém pomEru m/z. Zbylé ionty jsou zachyceny na tyčích 
nebo na stEnách pUístroje [6, 10]. 
Nejstarším typem analyzátoru je magnetický hmotnostní analyzátor. Ionty jsou po pr]chodu 
mezi pólovými nástavci elektromagnetu urychleny a mají určitou kinetickou energii. Ionty 
s r]zným m/z mají r]zný polomEr zakUivení. PolomEr zakUivení závisí pUímoúmErnE 
na hmotnosti a rychlosti částice a nepUímoúmErnE na intenzitE magnetického pole [6, 10]. 
Iontová past je tUírozmErný kvadrupol, kde je možné uzavUít ionty v uzavUeném prostoru 
pomocí stUídavého elektrického pole. Iontová past je tvoUena 3 elektrodami: vstupní 
a výstupní kruhovou elektrodou a ze stUedové prstencové elektrody. Na stUedové elektrodE je 
vysokofrekvenční napEtí, které má promEnnou amplitudu. Vstupní a výstupní elektroda jsou 
uzemnEny. V iontové pasti mohou být molekuly ionizovány nebo jsou pUivádEny již ionty 
vzniklé v iontovém zdroji. BEhem analýzy je postupnE zvyšována amplituda stUídavého napEtí 
a ionty s rostoucím m/z jsou vypuzovány do detektoru [6, 10]. 
PrincipovE nejjednodušším analyzátorem je pr]letový analyzátor, kdy jsou ionty urychleny 
pomocí elektrostatického pole a poté pokračují do evakuované trubice. Rychlost pohybu iontu 
v trubici závisí na jeho hmotnosti a náboji a na urychlovacím napEtí. Ionty dopadají 
na detektor v r]zném čase, čím je dráha letu delší, tím je rozlišení iont] lepší. Ionty o vyšší 
hmotnosti se dostanou do detektoru pozdEji [6, 10]. 

12.1.3 Detekce 

Detekce iont] vystupujících z analyzátoru probíhá v detektorech. Detektory využívané v MS 
se dElí na detektory pro pUímá mEUení, které mEUí elektrický, který vznikne pUi pUímém dopadu 
iont] a násobičové detektory, které využívají násobení elektron] vznikajících po dopadu 
iont]. Mezi detektory využívané v MS patUí elektronásobičové a fotonásobičové detektory 
[10]. 
Elektronásobičové detektory se dElí na 2 typy: s diskrétním dynodovým polem a s kontinuální 
dynodou. U detektoru s diskrétním dynodovým polem je série kovových destiček (dynod), 
které jsou elektricky propojeny. Na dynody je vloženo napEtí, které urychluje ionty smErem 
k následující dynodE, a následnE jsou zachyceny kolektorem. Po dopadu iontu na dynodu jsou 
z dynody vyraženy elektrony, jejichž počet se pUi dalších dopadech násobí. Detektor 
s kontinuální dynodou je zakUivená trubice vyrobená z olovnatého skla, na níž je vysoký 
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elektrický odpor. Z materiálu trubice jsou po dopadu iontu vyraženy a pomocí elektrického 
pole jsou urychlovány a postupují smErem ke kolektoru. S dalšími nárazy iont] do stEny 
trubice počet elektron] roste. ZakUivení trubice zabraOuje, aby do násobiče prošly náhodnE 
vzniklé ionty [6]. 
SložitEjší konstrukci než elektronásobičové detektory mají fotonásobičové detektory. Tento 
typ detektoru má vyšší citlivost než elektronásobičový. Podle polarity vloženého napEtí 
detektor detekuje bu@to kladnE nebo záporné ionty. PUi detekci fotonásobičem jsou pUevedeny 
ionty na kovové elektrodE na elektrony, které po dopadu na scintilační stínítko poskytnou 
fotony, které následnE vstupují do fotonásobiče [6]. 

12.2 Plynová chromatografie – hmotnostní spektrometrie ĚGC-MS) 

Pro bezchybné fungování je potUeba zajistit, aby tlak na výstupu z kolony a tlak v iontovém 
zdroji byly pUibližnE stejné. Iontový zdroj pracuje ideálnE za vysokého vakua. Dále je potUeba 
zajistit výkonný čerpací systém, který je schopen odčerpat nadbytek nosného plynu 
z iontového zdroje [6]. 
V současné dobE je nejčastEjším typem kolony pro GC-MS kapilární separační kolona. Ústí 
kapilární kolony je možné bezproblémovE propojit s iontovým zdrojem a pUi pr]tocích 
nosného plynu do 3 mlͼmin−1 je možné využít i bEžné čerpací systémy pro udržení nízkého 
tlaku v iontovém zdroji [6]. 

12.2.1 Výhody spojení GC a MS 

NejvEtší výhodou propojení tEchto technik je odstranEní nepUesností. PUi plynové 
chromatografii není vysoká spolehlivost pUi identifikaci látek podle retenčních čas]. 
PUi hmotnostní spektrometrii je nEkdy obtížné pUiUadit k látce pUíslušné fragmenty. TEmto 
nedostatk]m se pUedchází právE spojením plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie 
[14]. 

12.2.2 Aplikace GC-MS 

Spojení GC a MS se využívá v mnoha odvEtvích chemické analýzy. Nejvíce se využívá 
pro analýzu komplikovaných smEsí, kdy je identifikace látek podle retenčních čas] nemožná. 
GC-MS se využívá napUíklad v potravináUském a kosmetickém pr]myslu, farmaceutickém 
pr]myslu a pUi toxikologických a ekologických analýzách [6].  
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13 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

13.1 Zkoumaný materiál 
Pro stanovení obsahových látek v mátE bylo použito 5 r]zných druh] mátových čaj]. Byly 
použity následující druhy čaj]: 
Tabulka 1: Použité mátové čaje 

čaj číslo čaje 

Dr. Popov – sypaný 1 

Vittotea 2 

Pickwick 3 

Apotheke 4 

Jemča 5 

13.2 PUístroje a software 

 Analytické váhy (Sartorius) 
 Topné hnízdo 
 Hardware kontrol: Agilent© 6890 (option LECO© GCxGC) 
 Plynový chromatograf: Agilent Technologies 6890N Network GC system 
 Hmotnostní spektrometr: LECO Pegasus III 
 Modré vlákno pro SPME: 65 たm PDMS/DVB, Fused Silica/SS 
 Šedé vlákno pro SPME: 50/30 たm DVB/CAR/PDMS Stable Flex/SS (1 cm) 

13.3 Chemikálie 

 Silikagel 

13.3.1 RozpouštEdla 

 Hexan – Chromasolv, for HPLC, ≥97.0 % (GC) (Sigma – Aldrich) 
 Petrolether p.a. ACS, ISO 
 Síran sodný bezvodý p.a. (Penta) 

13.3.2 Nosný plyn 

 Helium 6.0 (SIADCZECH spol. s.r.o.) 

13.4 Pracovní postupy 

13.4.1 Extrakce do hexanu 

Do vialek o objemu 12 ml bylo na analytických vahách naváženo 0,5 g od každého vzorku. 
K odváženým vzork]m bylo pipetou pUidáno 10 ml hexanu. Další den byly extrakty 
pUefiltrovány pUes filtrační papír a uchovávány v lednici pro následující analýzu. 
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Tabulka 2:Množství vzork] pro extrakci do hexanu  

vzorek hmotnost [g] 

1 0,5222 

2 0,5194 

3 0,5161 

4 0,5111 

5 0,5152 

13.4.2 OdstranEní chlorofylu pomocí silikagelu 

Nejprve byly nachystány kolony. Kolony byly naplnEny hexanem a postupnE byl pUisypáván 
a sklepáván aktivovaný silikagel. Ten byl aktivovaný v sušárnE pUi teplotE 180 °C po dobu 
nEkolika hodin. NáslednE byl pUebytečný hexan vypuštEn z kolony. 
Extrakty získané pomocí extrakce do hexanu byly zahuštEny dusíkem na zhruba poloviční 
objem. Pro zahuštEní vzork] byla použita jehlová odpaUovačka. 
ZahuštEné vzorky byly pomocí Pasteurovy pipety naneseny na silikagel a ponechány 
vsáknout. Po vsáknutí vzorku bylo pUidáno 5 ml hexanu a opEt byl ponechán vykapat 
z kolony. Po vykapání bylo pUidáno 10 ml hexanu a frakce byla jímána do vialky o objemu 
12 ml. Dále bylo na kolonu pUidáno 5 ml petroletheru a po jeho vykapání z kolony bylo 
pUidáno 10 ml petroletheru a tato frakce byla zachycena do 12ml vialky. Všechny frakce byly 
vysušeny pomocí dusíku na jehlové odpaUovačce. Po úplném vysušení byl do vialek 
napipetován 1 ml hexanu. NáslednE byly vzorky pUemístEny pomocí Pasteurovy pipety 
do vialek pro plynovou chromatografii. 
PUi použití UV lampy byla pozorována u chlorofylu na silikagelu červená fluorescence. 

13.4.3 Plynová chromatografie a hmotnostní spektrometrie ĚGC-MS) 

Bylo pUedpokládáno, že ve vzorcích budou pUedevším tEkavé látky, a tak byla zvolena metoda 
plynové chromatografie. Všechny vzorky ze silikagelových kolon byly promEUeny 
na plynovém chromatografu v kombinaci s hmotním spektrometrem. 

 
Obrázek 9: Plynový chromatograf a hmotnostní spektrometr 
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Obrázek 10: Plynový chromatograf a hmotnostní spektrometr 

13.4.4 Podmínky analýzy 

 Doba analýzy: 38 min  
 Pr]tok nosného plynu: 1 ml/min  
 Injektor: splitless 
 Teplota injektoru: 250 °C 
 Kolona: HT-5 (28 m x 0,25 mm; 0,25 たm) 
 Počátek ukládání dat: 350 s 
 Teplotní program: 80 – 300 °C (10 °C/min)  
 Teplota iontového zdroje: 250 °C  
 Rozsah sledovaných hmot: 50 – 600 °C  
 Snímání: 20 spekter za sekundu 
 Detektor: TOF 
 NapEtí na detektoru: 1Ř00 V 

13.4.5 Destilace s vodní parou 

Nejprve byla sestavena aparatura pro destilaci s vodní parou (Obrázek 11). Do baOky 
o objemu 1000 ml bylo naváženo 5 g čaje a odmEUeno 250 ml destilované vody. 
Do destilačního nástavce byla pipetou pUidána destilovaná voda a 2 ml hexanu. BaOka se 
smEsí byla zahUívána pomocí topného hnízda. Destilace probíhala 1,5 hodiny od počátku varu. 
Po ukončení destilace byla vodná fáze vypuštEna a hexanová fáze byla odebrána do vialky 
o objemu 4 ml. 
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Pro odstranEní zbytk] vodné fáze byl použit síran sodný. Malé množství síranu bylo pUidáno 
do vialky. Po usazení síranu byla hexanová fáze odpipetována do vialek pro plynovou 
chromatografii. 

 
Obrázek 11: Aparatura pro destilaci s vodní parou 

13.4.6 GC-MS 

Podmínky pro plynovou chromatografii a hmotnostní spektrometrii byly nastaveny stejnE, 
jako pUi analýze vzork] ze silikagelových kolon. 

13.4.7 Mikroextrakce na tuhou fázi ĚSPMEě – suchý vzorek 

Do velké vialky byl nasypán obsah čajového sáčku a vialka byla na 10 minut umístEna 
do sušárny vyhUáté na teplotu 50 °C. Po vyjmutí vialky ze sušárny bylo pUes septum vsunuto 
vlákno pro SPME a absorpce probíhala 20 minut pUi laboratorní teplotE. Pro všechny vzorky 
bylo použito modré a šedé vlákno. 
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13.4.8 GC-MS 

Vlákna byla ručnE umístEna k dávkování na GC. 

 
Obrázek 12: Dávkování vzorku po SPME do plynového chromatografu  

13.4.9 Podmínky analýzy 

 Doba analýzy: 864 s (14,4 min) 
 Pr]tok nosného plynu: 1 ml/min 
 Manuální nástUik 
 Kolona: HT-5 (28 m x 0,25 mm; 0,25 たm) 
 Počátek ukládání dat: 350 s 
 Teplotní program: 40 – 300 °C (25 °C/min)  
 Teplota iontového zdroje: 250 °C 
 Rozsah sledovaných hmot: 50 – 550 u 
 Snímání: 20 spekter za sekundu 
 Detektor: TOF 
 NapEtí na detektoru: 1Ř00 V 

13.4.10 Mikroextrakce na tuhou fázi ĚSPMEě – výluh 

Nejprve byly uvaUeny čaje podle návodu na obalu. Po ukončení vyluhování byl čajový sáček 
vyjmut a část čaje byla pUelita do velké vialky. PUes septum bylo do vzorku ponoUeno vlákno 
pro SPME a za stálého míchání na magnetické míchačce probíhala 20 minut sorpce. Poté byl 
vzorek ponechán volnE v laboratoUi a po nEkolika hodinách byla provedena sorpce znovu. 
U čerstvých i odstátých vzork] byla provedena sorpce na šedé i modré vlákno. 
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Všechny čaje byly vyluhovány ve 250 ml vroucí vody. Sypaný čaj byl po vyluhování 
pUefiltrován pUes filtrační papír. 
Tabulka 3: PUíprava vzork] 

vzorek délka vyluhování odstátí – modré vlákno odstátí – šedé vlákno 

1 15 minut 3:09 2:49 

2 6 minut 3:01 2:41 

3 5 minut 2:31 2:53 

4 15 minut 3:15 3:00 

5 12 minut 3:53 3:05 

 
Analýza nasorbovaných látek byla provedena pomocí GC-MS se stejným nastavením 
jako pUi analýze SPME suchých vzork]. 
  



29 
 

14 VÝSLEDKY ů DISKUZE 

Všechny vzorky byly analyzovány pomocí kombinace metod GC-MS. Látky byly 
identifikovány porovnáním se standardy pomocí software,  databáze nist. Pro další práci byly 
vybrány látky s podobností nad 80 %. Z látek byly vybrány ty, které se bEžnE nachází 
v mátové silici. 

14.1 Extrakce do hexanu 

ŽlutE podbarvené látky byly nalezeny pouze v hexanu, zelenE byly detekovány pouze 
v petroletheru. Bez podbarvení byly v hexanu i petroletheru. 
U vzorku č. 1, 3 a 5 nebyly pro petrolether vhodné výsledky pro vyhodnocení. 

14.1.1 Vzorek č. 1 

Tabulka 4: ZjištEné látky v hexanu 

karvon germacren D piperiton g-pinen 

く-pinen isokaryofylen g-copaen menthyl acetát 
menthon limonen levomenthol  

14.1.2 Vzorek č. 2 

Tabulka 5: ZjištEné látky v hexanu a petroletheru 

g-pinen く-pinen karyofylen limonen 

g-copaen cineol (eukalyptol)   

14.1.3 Vzorek č. 3 

Tabulka 6: ZjištEné látky v hexanu 

germacren D g-pinen く-pinen isokaryofylen 

karyofylen g-copaen limonen humulen 

14.1.4 Vzorek č. 4 

Tabulka 7: ZjištEné látky v hexanu a petroletheru 

limonen g-pinen く-pinen sabinen 

karyofylen humulen g-copaen  

14.1.5 Vzorek č. 5 

Tabulka 8: ZjištEné látky v hexanu 

germacren D isokaryofylen limonen  

U této metody bylo zjištEno nejménE látek, to mohlo být zp]sobeno tím, že nejvíce tEkavé 
látky ze vzorku vyprchaly bEhem odpaUování dusíkem. U 3 vzork] nebyly vhodné výsledky 
látek v petroletheru, takže nebyly zahrnuty do tabulek. V petroletheru by mEly být zjištEny 
látky, které byly více zadržovány na silikagelu v kolonE. 
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14.2 Destilace s vodní parou  

14.2.1 Vzorek č. 1 

U vzorku č. 1 bylo nalezeno 105 látek s podobností více než Ř0 %. 

Tabulka 9: ZjištEné látky v destilátu 

karvon piperiton karyofylen menthon 

germacren D g-pinen karyofylen oxid limonen 

linalol く-pinen terpineol cineol (eukalyptol) 

mint furanon menthofuran menthol humulen 

eukarvon sabinen menthyl acetát ledol 

isokaryofylen    

14.2.2 Vzorek č. 2 

U vzorku č. 2 bylo nalezeno 116 látek s podobností více než 80 %. 

Tabulka 10: ZjištEné látky v destilátu 

piperiton sabinen karyofylen oxid limonen 

g-copaen menthofuran terpineol cineol (eukalyptol) 

g-pinen isokaryofylen menthol menthon 

く-pinen karyofylen menthyl acetát pulegon 

14.2.3 Vzorek č. 3 

U vzorku č. 3 bylo nalezeno 12Ř látek s podobností více než 80 %. 

Tabulka 11: ZjištEné látky v destilátu 

karvon germacren D linalol mint furanon 

terpineol g-pinen く-pinen menthofuran 

sabinen isokaryofylen karyofylen karyofylen oxid 

menthol menthyl acetát pulegon limonen 

cineol (eukalyptol) humulen   

14.2.4 Vzorek č. 4 

U vzorku č. 4 bylo nalezeno 116 látek s podobností více než 80 %. 

Tabulka 12: ZjištEné látky v destilátu 

karvon germacren D linalol viridiflorol 

piperiton g-copaen g-pinen く-pinen 

menthofuran sabinen karyofylen karyofylen oxid 

menthol menthyl acetát pulegon cineol (eukalyptol) 

humulen    
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14.2.5 Vzorek č. 5 

U vzorku č. 5 bylo nalezeno 130 látek s podobností více než 80 %. 

Tabulka 13: ZjištEné látky v destilátu 

germacren D piperiton g-copaen g-pinen 

く-pinen terpineol sabinen isokaryofylen 

karvon karyofylen karyofylen oxid menthyl acetát 
limonen menthol cineol (eukalyptol) humulen 

14.3 SPME – suché vzorky 

ModUe podbarvené látky byly zjištEny pouze pomocí modrého vlákna a šedé pouze pomocí 
vlákna šedého. 

14.3.1 Vzorek č. 1 

Tabulka 14: ZjištEné látky pomocí SPME 

karvon germacren D g-pinen く-pinen 

terpineol sabinen levomenthol karyofylen 

karyofylen oxid menthol menthyl acetát humulen 

menthon limonen cineol (eukalyptol) piperiton 

menthofuran isokaryofylen g-copaen isomethon 

14.3.2 Vzorek č. 2 

Tabulka 15: ZjištEné látky pomocí SPME 

g-copaen karyofylen limonen g-pinen 

く-pinen piperiton cineol (eukalyptol) menthol 

menthon menthyl acetát karyofylen oxid humulen 

terpineol sabinen isokaryofylen levomenthol 

neomenthyl acetát linalol pulegon germacren D 

isomenthon menthofuran   

14.3.3 Vzorek č. 3 

Tabulka 16: ZjištEné látky pomocí SPME 

g-copaen karyofylen karyofylen oxid terpineol 

piperiton menthol menthyl acetát menthon 

isomenthon cineol (eukalyptol) humulen isokaryofylen 

linalol levomenthol germacren D viridiflorol 

limonen pulegon   
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14.3.4 Vzorek č. 4 

Tabulka 17: ZjištEné látky pomocí SPME 

g-copaen piperiton g-pinen く-pinen 

karvon karyofylen karyofylen oxid terpineol 

menthol menthyl acetát menthon limonen 

cineol (eukalyptol) levomenthol isopulegol isomenthon 

germacren D    

14.3.5 Vzorek č. 5 

Tabulka 18: ZjištEné látky pomocí SPME 

karvon g-copaen germacren D linalol 

terpineol isokaryofylen karyofylen karyofylen oxid 

menthol menthyl acetát menthon isomenthon 

cineol (eukalyptol) humulen isopulegol pulegon 

limonen piperiton viridiflorol levomenthol 

Ze zjištEných látek plyne, že se jednotlivé druhy čaj] od sebe moc neliší. Menší rozdíly byly 
zaznamenány pUi použití modrého a šedého vlákna pro SPME. NEkteré látky byly zachyceny 
pouze na šedém nebo modrém vláknu. To bylo pravdEpodobnE zp]sobeno rozdílným 
složením vláken. NEkteré látky se bEhem sorbování stihly již desorbovat. U SPME velmi 
záleží na podmínkách mEUení na čase sorbování a teplotE. Pro kvantitativní mEUení by bylo 
vhodné zkusit r]zné časy a teploty pUi mEUení a tuto metodu optimalizovat. 

14.4 SPME – výluh 

ModUe podbarvené látky byly zjištEny pouze pomocí modrého vlákna a šedé pouze pomocí 
vlákna šedého. 

14.4.1 Vzorek č. 1  
Tabulka 19: Látky v čerstvém výluhu 

karvon limonen viridiflorol piperiton 

g-pinen く-pinen terpineol sabinen 

isokaryofylen karyofylen oxid menthol menthon 

cineol (eukalyptol) linalol pulegon isomenthol 

mint furanon menthofuran menthyl acetát  

Tabulka 20: Látky v odstátém výluhu 

karvon linalol viridiflorol mint furanon 

piperiton sabinen karyofylen oxid terpineol 

menthyl acetát isomenthon pulegon cineol (eukalyptol) 

g-pinen menthol menthon limonen 
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14.4.2 Vzorek č. 2 

Tabulka 21: Látky v čerstvém výluhu 

linalol mint furanon piperiton isokaryofylen 

karyofylen oxid menthol menthyl acetát menthon 

cineol (eukalyptol) viridiflorol neomenthol isomenthon 

limonen g-pinen ledol terpineol 

pulegon    

Tabulka 22: Látky v odstátém výluhu 

linalol mint furanon terpineol karyofylen oxid 

menthol menthyl acetát menthon cineol (eukalyptol) 

pulegon isomenthon viridiflorol piperiton 

karvon    

14.4.3 Vzorek č. 3 

Tabulka 23: Látky v čerstvém výluhu 

linalol mint furanon piperiton karyofylen 

karyofylen oxid menthol menthyl acetát isomenthon 

cineol (eukalyptol) ledol terpineol g-pinen 

く-pinen karvon pulegon karvomenthol 

levomenthol limonen menthon  

Tabulka 24: Látky v odstátém výluhu 

linalol viridiflorol mint furanon terpineol 

karyofylen oxid menthol menthyl acetát menthon 

karvon isomenthon pulegon cineol (eukalyptol) 

karyofylen isokaryofylen   

14.4.4 Vzorek č. 4 

Tabulka 25: Látky v čerstvém výluhu 

linalol viridiflorol piperiton karyofylen oxid 

menthyl acetát isomenthon limonen cineol (eukalyptol) 

pulegon terpineol isokaryofylen g-pinen 

く-pinen karvon menthol menthon 

levomenthol    

Tabulka 26: Látky v odstátém výluhu 

karvon linalol piperiton menthol 

menthyl acetát menthon cineol (eukalyptol) pulegon 

g-pinen く-pinen mint furanon viridiflorol 

isomenthon terpineol karyofylen oxid levomenthol 
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14.4.5 Vzorek č. 5 

Tabulka 27: Látky v čerstvém výluhu 

cineol (eukalyptol) karvon linalol viridiflorol 

piperiton terpineol menthol menthyl acetát 
menthon g-pinen く-pinen pulegon 

limonen karyofylen oxid mint furanon sabinen 

isomenthon levomenthol   

Tabulka 28: Látky v odstátém výluhu 

karvon linalol viridiflorol piperiton 

terpineol menthol menthon isomenthon 

cineol (eukalyptol) pulegon levomenthol mint furanon 

sabinen karyofylen oxid menthyl acetát  

Z mEUení plyne, že v čerstvém výluhu je pUítomno více látek než ve výluhu odstátém. Tento 
fakt byl zp]soben pravdEpodobnE tím, že nejvíce tEkavé látky bEhem stání výluhu ze vzorku 
vyprchaly. Taktéž se liší látky nasorbované na modrém a šedém vláknE. 
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15 ZÁVDR 

Cílem mEUení bylo stanovení obsahových látek v mátE. Pro mEUení bylo využito 5 r]zných 
mátových čaj]. Byla provedena pouze kvalitativní analýza. 
Ve všech vzorcích bylo zjištEno nEkolik desítek látek s podobností více než 80 %. Látky 
uvedené v tabulkách jsou látky specifické pro mátu. 
MEUení nebylo úplnE spolehlivé, protože všechny typy mEUení u každého vzorku byly 
provedeny pouze jednou. 
Podle zjištEných výsledk] se jednotlivé druhy čaje od sebe pUíliš neliší. Použitá máta byla 
pravdEpodobnE pEstována, sbírána a sušena pUi podobných podmínkách. 
Nejvíce látek bylo nalezeno pUi SPME suchých vzork]. NejménE látek bylo nalezeno 
ve vzorcích po čištEní od chlorofylu na kolonách. 
  



36 
 

16 ZDROJE 

[1] RUBCOV, V. G., RNDr. Karel BENEŠ a František SEVERA. Zelená lékárna. 1. Vydání. 
Praha: Lidové nakladatelství, 1řŘ4. 

[2] ENDRIS, ZdenEk, MUDr. Jaroslav KORBELÁT, CSC. a JindUich KREJČA. Naše rostliny 
v lékaUství. 7. vydání. Praha: Avicenum, N. P., Zdravotnické nakladatelství, 1řŘ1. 

[3] DEYL, Miloš a KvEtoslav HÍSEK. Naše kvEtiny I, II. 2. vydání. Praha: Albatros, 1řŘ0. 

[4] MAYER, Johannes Friedrich, Kilian SAUM a Bernhard UEHLEKE. Bylinky z klášterní 
lékárny: více než 100 léčivých rostlin: pUesné receptury pro úspEšné domácí použití. V Praze: 
Knižní klub, 2004. ISBN Ř0-242-1099-1. 

[5] KLOUDA, Pavel. Moderní analytické metody. TUetí, upravené vydání. Ostrava: Pavel 
Klouda - nakladatelství Pavko, 2016. ISBN ř7Ř-80-86369-22-8.  

[6] ŠTULÍK, Karel. Analytické separační metody. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-
0852-9. 

[7] BARKER, James, D. J. ANDO a Reg. DAVIS. Mass spectrometry. 2nd ed. /. New York, 
c1999. Analytical Chemistry by Open Learning (Series). ISBN 04-719-6764-5. 

[8] CLEMENT, R. E. Gas chromatography: biochemical, biomedical, and clinical 
applications. New York: Wiley, c1990. ISBN 04-710-1048-0. 

[ř] BÍLKOVÁ, KateUina a Blanka KRÁLOVÁ. Izolace biomakromolekul. Praha: Vysoká 
škola chemicko-technologická, 1řř7. ISBN Ř0-708-0288-X. 

[10] SOMMER, Lumír. Základy analytické chemie. Brno: VUTIUM, 2000. ISBN 
80-214-1742-0. 

[11] CHURÁČEK, Jaroslav. Analytická separace látek: celostátní vysokoškolská 
učebnice pro vysoké školy chemickotechnologické. Praha: Státní nakladatelství technické 
literatury, 1990. ISBN 80-030-0569-8. 

[12] ARTHUR, C. L., PAWLISZYN J. Solid phase microextraction with thermal desorption 
using fused silica optical fibers. Analytical Chemistry. 1990; 62(19), 2145–2148. 

[13] HENGSTEBECK, R. J., Ing. ZdenEk NOVOSAD, CSC a Ing. Milan RYLEK, CSC. 
Destilace: Teoretické základy a návrh provozního zaUízení. Praha: Státní nakladatelství 
technické literatury, 1ř66. 

[14] ČÁSLAVSKÝ, Josef a JiUí Georg Kamil ŠEVČÍK. Analýza organických látek: učební 
text projektu "PUíprava kurz] a učebních text] v oboru vzorkování a chemické analýzy" : 
modul K02-2014. Český TEšín: 2 THETA, 2014. Analytical standards and equipment. ISBN 
978-80-260-7085-6. 

[15] BURT, Sara. Essential oils: their antibacterial properties and potential applications in 
foods—a review. International Journal of Food Microbiology [online]. 2004, 94(3), 223–253 
[cit. 2018-04-15]. ISSN 0168-1605. Dostupné z: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2004.03.022 



37 
 

[16] LAWRENCE, Brian M. Mint: the genus Mentha. Boca Raton, FL: CRC Press, c2007. 
ISBN 978-084-9307-799. 

[17] RAJINDER, Singh, Muftah A.M. SHUSHNI a Asma BELKHEIR. Antibacterial and 
antioxidant activities of Mentha piperita L. Arabian Journal of Chemistry [online]. 2015, 8(3), 
322–328 [cit. 2018-04-20]. ISSN 1878-5352. Dostupné z: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878535211000232 

[18] FENWICK, David. Aphotofungi [online]. In:. [cit. 2018-03-21]. Dostupné z: 
http://www.aphotofungi.com/rust_puccinia_menthae_mint_hollyhock.html 

[19] Zahradnictví Krulichovi, KvEtiny s láskou pEstované [online]. [cit. 2018-03-21]. 
Dostupné z: http://www.zahradnictvikrulichovi.cz/prodej/Mentha-piperita---May----Mata-
peprna 

[20] Simax Glass that lasts [online]. [cit. 2018-03-2Ř]. Dostupné z: 
https://www.kavalier.cz/pristroj-na-stanoveni-silic-v-drogach-sp270.html 

[21] JANČOVÁ, Nikola. Látky terpenické povahy v rostlinách máty a jejich ovlivnEní 
elicitací. Vysoké učení technické Brno, Fakulta chemická, 2017. 

  



38 
 

17 PTÍLOHů 

17.1 Získané chromatogramy 

17.1.1 Extrakce do hexanu 

 
Obrázek 13: Vzorek č. 1 – hexan  

 
Obrázek 14: Vzorek č. 2 – hexan 

 
Obrázek 15: Vzorek č. 3 – hexan 
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Obrázek 16: Vzorek č. 4 – hexan 

 
Obrázek 17: Vzorek č. 5 – hexan 

 
Obrázek 18: Vzorek č. 2 – petrolether 

 
Obrázek 19: Vzorek č. 4 – petrolether 
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17.1.2 Destilace s vodní parou 

 
Obrázek 20: Vzorek č. 1 

 
Obrázek 21: Vzorek č. 2 

 
Obrázek 22: Vzorek č. 3 

 
Obrázek 23: Vzorek č. 4 
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Obrázek 24: Vzorek č. 5 

17.1.3 SPME – suché vzorky 

 
Obrázek 25: Vzorek č. 1 (šedé i modré vlákno) 

 
Obrázek 26: Vzorek č. 2 (šedé i modré vlákno) 

400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

0

2e+007

4e+007

6e+007

8e+007

1e+008

Time (s)
TIC



42 
 

 
Obrázek 27: Vzorek č. 3 (šedé i modré vlákno) 

 
Obrázek 28: Vzorek č. 4 (šedé i modré vlákno) 

 
Obrázek 29: Vzorek č. 5 (šedé i modré vlákno) 

17.1.4 SPME – výluh 

 
Obrázek 30: Vzorek č. 1 modré vlákno (čerstvý a odstátý) 
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Obrázek 31: Vzorek č. 1 šedé vlákno (čerstvý a odstátý) 

 
Obrázek 32: Vzorek č. 2 modré vlákno (čerstvý a odstátý) 

 
Obrázek 33: Vzorek č. 2 šedé vlákno (čerstvý a odstátý) 

 
Obrázek 34: Vzorek č. 3 modré vlákno (čerstvý a odstátý) 
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Obrázek 35: Vzorek č. 3 šedé vlákno (čerstvý a odstátý) 

 
Obrázek 36: Vzorek č. 4 modré vlákno (čerstvý a odstátý) 

 
Obrázek 37: Vzorek č. 4 šedé vlákno (čerstvý a odstátý) 

 
Obrázek 38: Vzorek č. 5 modré vlákno (čerstvý a odstátý) 
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Obrázek 39: Vzorek č. 5 šedé vlákno (čerstvý a odstátý) 

 


