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ANOTACE: 

Tato práce se zabývá stanovením opiových alkaloidů v máku setém. 

Ke stanovení byla použita metoda tenkovrstvé chromatografie (TLC). Jsou zde popsány 

významné alkaloidy máku setého, které se využívají ve farmaceutickém průmyslu 

k výrobě léčiv, jsou však díky svým biologickým účinkům hrozbou pro vznik drogové 

závislosti. Dále jsou zde uvedeny jiné metody používané pro stanovení alkaloidů 

v makovině máku setého. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA: Mák setý; alkaloidy; tenkovrstvá chromatografie; TLC 

  



6 

 

 

ANNOTATION: 

This study deals with the determination of opium alkaloids in opium poppy. 

For the determination thin layer chromatography has been used. This study describes 

important alkaloids of opium poppy, which are substantive for pharmaceutical use, but 

for their biological effects they are the threat for the emergence of drug addiction. 

Furthermore I mention other methods used for the determination of alkaloids in poppy. 

 

KEY WORDS: Opium poppy; alkaloids; thin layer chromatography; TLC 
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ÚVOD 

Mák je všestranně využitelná plodina, jíž jsou v současnosti v Evropě největšími 

pěstiteli Česká republika a Turecko
[1],[2]

. V zemědělství se výhradně pěstuje mák 

setý, pro ČR je typický mák potravinářský, jehož hlavním produktem je semeno 

a vedlejším produktem tzv. makovina. Farmaceutický trh nakupuje makovinu pro zisk 

alkaloidů určených k výrobě léčiv. Alkaloidy, které v máku vznikají, jako sekundární 

metabolity, vykazují v závislosti na konzumovaném množství různé biologické účinky. 

Mezi nejvýznamnější alkaloidy patří morfin, kodein, tebain, papaverin a noskapin. Tyto 

přírodní dusíkaté látky zásadité povahy jsou díky svým biologickým účinkům 

považovány za možnou hrozbu pro vznik drogové závislosti
[3],[4]

. 

Tato práce se zabývá metodami kvalitativního a kvantitativního stanovení 

významných alkaloidů v máku setém. K nejběžněji používaným metodám stanovení 

patří metody chromatografické
[5],[6]

. V této práci byla využita k identifikaci a přibližné 

kvantifikaci chromatografie na tenké vrstvě.  

Cílem mé práce bylo vhodně připravit vybrané vzorky makoviny 

k analýze, analyzovat je pomocí tenkovrstvé chromatografie a identifikovat alkaloidy 

na základě srovnání vzniklých skvrn se skvrnami standardů. Dále také vyhodnotit 

přibližnou kvantifikaci jednotlivých alkaloidů porovnáním zabarvení skvrn, případně 

určit jejich přítomnost/nepřítomnost v analyzovaných vzorcích a poté vyhodnotit 

výsledky analýzy, které poslouží k prvotní selekci šlechtitelského materiálu máku 

setého v Osevě PRO s.r.o..   
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1 TEORETICKÁ ČÁST 
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1.1. OSEVA PRO s.r.o[7] 

Oseva PRO s.r.o., odštěpný závod Výzkumný ústav olejnin Opava byl založen 

v roce 1921. Tento ústav se zabývá šlechtěním řepky ozimé, řepky jarní, hořčice 

sareptské, hořčice bílé, tykve olejné, kmínu a máku setého. Po dobu své existence 

dosáhl mnoha úspěchu v oblastech agrotechniky, genetiky, šlechtění, fytopatologie 

a analýzy kvality olejnin. 

Šlechtění máku setého se zde provádí od začátku 90. let minulého století. Vedle 

klasických modrosemenných máků se ústav zabývá tvorbou odrůd s odlišnou barvou 

semen (bílou či okrovou). Vedle rozsáhlého polního pěstování je pečlivě sledována 

kvalita makoviny z hlediska obsahu morfinu a dalších alkaloidů. V současné době 

je toto sledování nezbytné již během šlechtitelského procesu především v souvislosti 

s chystanou novelou zákona o návykových látkách.  

Mnoho let šlechtění olejnin v Opavě přineslo řadu výsledků v podobě několika 

desítek uznaných odrůd. Chemická laboratoř, která je součástí výzkumného ústavu, 

provádí analýzu semen olejnatých plodin a stanovuje v nich mnoho šlechtitelsky 

významných kvalitativních parametrů (např. vlhkost a těkavé látky, obsah mastných 

kyselin, alkaloidů, obsah oleje, glukosinolátů). 

1.2. Mák setý (Papaver somniferum L.)[1],[8-10] 

Mák setý je rostlina z čeledi makovitých. Původ máku setého, velmi staré 

kulturní rostliny (využívané již několik tisíc let), která se ve volné přírodě nevyskytuje 

jako planě rostoucí, není ještě dostatečně objasněn. Jedná se o jednoletou rostlinu       

30-150 cm vysokou, lysou a namodralou, silně mléčící. Listy jsou přisedlé, podlouhlé, 

vejčité a pilovitě zubaté. Květní stopky jsou dlouhé, květy jsou veliké až 10 cm 

v průměru. Kalich je lysý, dva páry korunních plátků jsou bílé, růžové, červené 

nebo fialové barvy se silně překrývají a snadno opadávají. Okraje lístků jsou vlnité 

až zubatě stříhané. Blizna má osm až dvanáct laloků, semeník je kulovitý. Zralá 

makovice je světle šedá (často hnědá), téměř kulovitá (tvar makovice je dost variabilní, 

záleží hlavně na odrůdě), 3-5 cm v průměru velká. Semena máku jsou bílá, namodralá, 

černá, hnědá, červená, béžová aj. Mák setý se řadí mezi olejniny. Semena olejnin 

obsahují velké množství tuků a olejů. Na území dnešní České republiky se mák 

ve velkém jako olejnina začal pěstovat počátkem 19. stol. Z důvodu obsahu alkaloidů 

a jejich teoretického zneužití je pěstování máku střeženo zákonem č. 167/1998 Sb., 

jehož součástí je ohlašovací povinnost osob pěstující mák na výměře větší než 100 m
2
. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cele%C4%8F
http://cs.wikipedia.org/wiki/Makovit%C3%A9
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V zemědělství se pěstuje výhradně mák jednoletý jarní a ozimý mák setý. 

Výjimečně se pěstuje také mák listenatý (papaver bracteatum). Mák setý lze rozdělit 

do mnoha skupin, z nichž zemědělsky nejvýznamnější je mák opiový a mák semenný, 

neboli olejný, které jsou dále popsány v kapitolách 1.2.1 a 1.2.2. 

1.2.1 Mák opiový[4] 

Společným znakem tohoto typu je produkce bílého latexu vytékajícího 

z makovic, tzv. opia. Pěstování tohoto máku je typické pro Asii, především 

pro Afganistan. Zneužívá se pro produkci opia, z něhož se získává morfin a následně 

heroin. Mimo jiné se tento typ máku legálně pěstuje na farmaceutickou produkci opia. 

1.2.2 Mák semenný (olejný)[4] 

Tento typ máku je typický pro Evropu, mezi největší pěstitelské země patří 

Česká republika. Dále se dělí dle svého využití: 

 Potravinářské typy 

Vyznačují se modrou barvou semen, která garantuje makovou vůni 

a chuť. Obsah morfinu v makovině se pohybuje do 1%. V České republice platí 

v návrhu vyhlášky MZe č. 329/1997 Sb., kterou se provádí novela zákona 

č. 110/1997 Sb., O potravinách a tabákových výrobcích ve znění vyhlášky 

č. 418/2000 Sb., se v § 12 odstavec 4 doplňuje: ,,Pro použití v potravinářství lze 

použít pouze semeno máku setého, semenného, olejného typu pocházející 

z odrůd, které obsahuje maximálně 0,8% morfinových alkaloidů v tobolce 

(makovici).“
[11]

 

Jeho hlavní využití je v domácnosti, cukrářské výrobě 

nebo potravinářském průmyslu. 

 Průmyslové typy 

Tyto odrůdy mají vysoký obsah morfinu, obsahují až 3% morfinu 

v makovině. Jejich využití je hlavně k extrakci morfinu, jehož se např. v roce 

2007 zpracovalo po celém světě na 42 000 tun.  

1.3. Mák v ČR 

Mák se v České republice pěstuje již po mnoho staletí
[12]

. Historicky byl mák 

pěstován a využíván jako olejnina na olej, semena jako potravina. V lidovém lékařství 

se používali tinktury a výluhy jako analgetikum a hypnotikum.  
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V současné době je mák setý předmětem spíše experimentálního zneužívání 

a nemá na drogové scéně v ČR žádné významné postavení. 

Tabulka 1. Osevní plochy, hektarové výnosy a produkce semene máku 

v ČRv letech 2007-2012
[13]

. 

Marketingový rok Osevní plocha (ha) Sklizeň (t) Výnos (t/ha) 

2007 56 915 33 101 0,58 

2008 69 793 49 428 0,71 

2009 53 623 32 692 0,61 

2010 51 103 23 690 0,46 

2011 31 495 26 918 0,85 

2012 18 363 12 814 0,7 

 

V ČR se semena máku setého používají pouze jako pochutina s významnými 

dietetickými účinky. Semena máku se hodnotí jako pochutina normou ČSN 46 2312. 

Český mák vyniká především čistotou, zrno nebývá znečištěno alkaloidy, k čemuž 

dochází při sklizni odrůd s vysokým obsahem morfinu, které se u nás nepěstují. 

Potravinářský typ máku má význam také jako léčivá rostlina. Vymlácené prázdné 

tobolky máku – tzv. makovina se používá jako surovina pro farmaceutický průmysl. 

Makovina obsahuje řadu alkaloidů a slouží k izolaci významných opiových alkaloidů. 

Makovina se zpracovává ve farmacii, kde slouží k výrobě léků, zejména morfinu. 

Kvalita makoviny je doposud definována podnikovou normou pro nákup, kontrolu 

a přebírání makoviny č. 03-497-PNY ČR 2004 zpracovaná hlavním odběratelem 

makoviny – firmou Zentiva a.s.
[14]

 

Charakteristika makoviny je následovná
[14]

 

 Maková sláma – celá nadzemní část máku setého, kromě semen 

 Makovina – vyprázdněné tobolky máku celistvé se stonkem 

 Nečistoty – listy a jejich úlomky, semena máku, plevelů a jiné cizí organické 

a anorganické nečistoty 
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Technické požadavky
[14]

 

Vzhled – makovina musí být zdravá, suchá, bez plísní a škůdců, hnědožluté 

barvy, se světlejším nebo tmavším odstínem. Musím být sklizena v čase plné zralosti. 

Obsah morfinu v makovině- je nejvíce ovlivněn genetickým základem odrůd, 

který je více či méně modifikován ročníkem. Výrazné zhoršení obsahu morfinu 

v makovině je způsobeno deštivým počasím při sklizni, kdy dochází k jeho vymývání. 

1.4. Příklady odrůd máku setého[15] 

GERLACH 

Typ modrotemenný s nízkým až středně vysokým obsahem morfinu. Odrůda 

je určená pro potravinářské účely. Rostliny jsou středně vysoké, odolné proti polehání. 

Obsah oleje v semeni je středně vysoký. Má vysoký výnos semene. Registrace 

odrůdy: 1990, Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany, Slovensko. 

OPAL 

Typ modrosemenný se středně vysokým obsahem morfinu. Odrůda je určená 

pro potravinářské účely a makoviny pro farmaceutický průmysl. Rostliny jsou nízké, 

středně odolné proti polehání. Obsah oleje v semeni je středně vysoký. Má vysoký 

výnos semene. Registrace odrůdy: 1995, Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany, 

Slovensko. 

ORBIS 

Typ modrosemenný se středně vysokým až vysokým obsahem morfinu. Odrůda 

určená k produkci semene pro potravinářské účely a makoviny pro farmaceutický 

průmysl. Rostliny jsou nízké, odolné proti polehání. Obsah oleje v semeni je středně 

vysoký. Registrace odrůdy: 2012, OSEVA PRO, s.r.o., Praha. 

OREL 

Typ bělosemenný s nízkým až středně vysokým obsahem morfinu. Odrůda 

určená pro potravinářské účely. Rostliny středně vysoké až vysoké, středně odolné 

proti polehání. Obsah oleje vysoký. Má bílé semeno jiné chuti (oříšková příchuť). 

Registrace odrůdy: 2008, OSEVA PRO, s.r.o., Praha. 

RACEK 

Typ bělosemenný s nízkým až středně vysokým obsahem morfinu. Odrůda 

pro potravinářské účely. Rostliny středně vysoké až vysoké, středně odolné vůči 

polehání. Obsah oleje v semeni je vysoký. Má bílé semeno jiné chuti (oříšková příchuť). 

Registrace odrůdy: 2008, OSEVA PRO, s.r.o., Praha. 
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REDY 

Typ okrovosemenný s nízkým až středně vysokým obsahem morfinu. Odrůda 

pro potravinářské účely. Rostliny středně vysoké, středně odolné proti polehání. Obsah 

oleje v semeni je vysoký. Má okrové semeno jiné chuti (oříšková příchuť). Registrace 

odrůdy: 2008, OSEVA PRO, s.r.o., Praha. 

ORFEUS 

Typ modrosemenný se středně vysokým obsahem morfinu. Semena jsou určena 

pro potravinářské účely a makovina pro farmaceutický průmysl. Vysoký výnos semene. 

Rostliny středně vysoké, dobře odolné proti polehání a dobře odolné 

k nejvýznamnějším chorobám máku. Obsah oleje v semeni je středně vysoký. 

Registrace odrůdy: 2009 na Slovensku, OSEVA PRO, s.r.o., Praha. 

1.5. Šlechtění máku setého[7], [34] 

Šlechtění máku setého má v Evropě dlouholetou tradici. Na počátku 20.-30. let 

20. století byl především kladen důraz na zvýšení výnosu a jednobarevnost semene. 

V současné době je šlechtění máku setého zaměřeno na několik stěžejních 

hospodářských vlastností nových odrůd. Ne vždy je možné tyto vlastnosti skloubit 

dohromady, neboť fyziologické vlastnosti spolu s klimatickými vlivy neumožňují 

vyšlechtit odrůdu, která by se dala nazývat ,,ideální“. Šlechtitelé se zaměřují hlavně na: 

 Výnos semene 

 Barva semene (modrá, bílá, okrová) 

 Obsah alkaloidů 

 Odolnost vůči patogenům – škůdcům, chorobám 

 Odolnost vůči polehání 

Každý šlechtitel si je vědom svého cíle a proto základní otázka šlechtění zní, 

pro jaký účel má vyšlechtěná odrůda posloužit. U máku setého máme tři základní směry 

– máky potravinářské, máky průmyslové (farmaceutické) a máky ozimé. 

Pro šlechtění máku setého je v dnešní době využíváno několik metod. Zatím 

co ve světě se mák setý šlechtí spíše pro farmaceutické účely (Indie, Maďarsko, 

Tasmánie), tedy pro co největší obsah alkaloidů, v rámci Evropy a také České republiky 

se šlechtitelský směr zabírá spíše výnosem a kvalitou semene. I přes tradiční 

šlechtitelské postupy mají šlechtitelé velmi dobré výsledky, v podobě nových odrůd. 
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Šlechtění začíná výběrem vhodných rodičů. Určení matky ♀ a otce ♂, hraje 

významnou roli. Každý šlechtitel by měl vědět, k jakému účelu bude nová odrůda 

sloužit. Dle dostupných informací o rodičovských rostlinách zjistí předpoklady 

nabízených kříženců. Po vybrání vhodných krajových kultivarů je sledován stanovený 

šlechtitelský cíl. 

Začínáme tedy generací F1, kdy je vyseto osivo vzniklé křížením 

do šlechtitelských školek. Šlechtitelská školka je složena z parcel o výměře 2,5m
2
, 

každá parcela představuje jednu F1 generaci – křížence vybraných rodičů. Osivo 

získané směsí vybraných rostlin z generace F1 je v dalším roce vyseto do generace F2. 

Po sklizni generace F2 dochází k laboratorním a vizuálním analýzám, kdy jsou 

dle požadavků šlechtitele vybírány kmeny pro výsev dalších generací (barva osiva, tvar 

tobolek, výnos semene, stanovování alkaloidů v makovině metodou TLC). 

U generací F3-F4jsou zaznamenávány celé řady parametru např. odolnost vůči 

patogenům (plísně, choroby), odolnost vůči škodlivému hmyzu, růstové fáze aj. 

Vyšší generace F5 podléhá výnosovým zkouškám. Tato generace prošla 4-5-ti 

letým cyklem sledování. 

Výsevy generací F5-F8 již probíhají na větších parcelách (10m
2
). 

Po generaci F8 se šlechtitel rozhoduje na základě pravidelných a vyrovnaných 

výsledků z analýz či polního hodnocení o schopnosti nové odrůdy uspět v SOP 

(Státních odrůdových zkouškách). Přihlásí tedy potencionální odrůdu pod speciálním 

kódem např. OP-P-13 (Opava-Papaver-pořadové číslo) ke zkouškám v Ústředním 

kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském. Doba zkoušení trvá 2-4 roky. Proběhne-li 

zkušební doba bez problémů, dochází ke schválení nové odrůdy, pod názvem, který si 

zvolí šlechtitel. Odrůda je uvedená v Seznamu doporučovaných odrůd a následně 

ve Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin (,,Evropský katalog“). 

Poté je možné odrůdu využívat pro komerční účely. 

1.5.1 Šlechtění máku v Oseva PRO s.r.o. [7] 

V institutu Oseva PRO s.r.o se šlechtění máku setého provádí od začátku 90. let 

minulého století. Zabývá se šlechtěním jarních modrosemenných máků, ale také i máků 

s odlišnou barvou semen (bílá, okrová) a ozimých máků.  
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Vedle rozsáhlého polního testování je sledována také kvalita makoviny 

z hlediska obsahu morfinu a dalších alkaloidů. V současné době je toto sledování 

důležité již během šlechtitelského procesu, především v souvislosti s chystanou novelou 

zákona o návykových látkách. 

Šlechtění v Opavě má dlouholetou tradici a přineslo již mnoho úspěchů 

v podobě uznaných odrůd. 

Tabulka 2. Přehled registrovaných odrůd máku setého vyšlechtěných v Opavě. 

Rok registrace Plodina Název odrůdy 

2004 mák setý SOKOL 

2008 mák setý RACEK 

2008 mák setý OREL 

2008 mák setý REDY 

2009 mák setý ORFEUS 

2012 mák setý ORBIS 

1.6. Alkaloidy 

Alkaloidy jsou dusíkaté organické látky zásadité povahy, které vznikají jako 

produkt metabolismu aminokyselin v rostlinách čeledi makovitých, pryskyřníkovitých, 

lilkovitých, liliovitých a dalších. V jednotlivých rostlinách můžeme rozlišit kvantitativní 

a kvalitativní rozdíly v zastoupení alkaloidů. To je způsobeno vnějšími vlivy působícími 

na rostlinu (klima, kvalita půdu, prostředí atd.). Hlavním faktorem je ale genotyp 

rostliny, tedy odrůda. 

Alkaloidy obsahují jeden nebo více atomů dusíku, které jsou vázány 

v heterocyklickém kruhu. Vzhledem ke své zásadité povaze se alkaloidy nevyskytují 

samostatně, ale jsou vázány s některou organickou kyselinou (např. kyselina octová, 

šťavelová) ve formě solí. Alkaloidy jsou lipofilní látky, většinou pevné a bezbarvé, 

ve vodě málo rozpustné, zpravidla jsou snadno rozpustné v chloroformu, alkoholu 

a etheru
[3]

. Alkaloidy jsou opticky aktivní, jsou přirozeně toxické a pravděpodobně jsou 

součástí ochranných systémů rostlin. Ke zvýšené produkci dochází zejména 

za nepříznivých klimatických podmínek nebo při napadení škůdci
[16]

. 

Mezi alkaloidy patří jedny z nejsilnějších rostlinných jedů a mnohé alkaloidy 

jsou v dnešním lékařství nepostradatelné. Podle účinku, ale také podle zneužívání 

mohou být alkaloidy rozděleny do skupin, např. drogy, jedy, narkotika
[17]

. 
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Hlavními alkaloidy v opiu máku setého jsou alkaloidy typu
[2],[3]

 

 Morfinanový typ 

 Benzylisochinolinový typ 

 Protoberberinový typ 

 

Obrázek 1:Strukturní typy hlavních alkaloidů v máku setém
[3].

 

Opium kromě alkaloidů obsahuje také další látky jako vodu, bílkoviny, sliz, 

kaučuk, pryskyřice a další látky. 

1.6.1 Morfin 

Systematický název morfinu je (5α,6α)-7,8-didehydro-4,5-epoxy-17-

methylmorfinan-3,6-diol a sumární C17H19NO3
[18]

. 

 

Obrázek 2:Strukturní vzorec morfinu
[19]

 

Morfin v čisté podobě byl poprvé izolován lékárníkem Friedrichem Sertürnerem 

roku 1805 z opia. Opium, jehož největší koncentrace se nachází ve stěnách makovic, 

se dříve získávalo mělkým nařezáváním ještě nezralých makovic, ze kterých vytékala 

bílá šťáva, tzv. latex. Tato bílá hmota na vzduchu zasychala a hnědla, pomocí 

speciálních nožů pak byly krůpěje opia seřezávány a byly z nich získávány alkaloidy. 

Doposud bylo izolováno přes 20 různých alkaloidů. Ty tvoří přibližně 10% hmotnosti 

surového opia
[17],[20]

. Morfin k lékařskému použití je tvořen solemi morfinia 

(hydrochlorid morfinu, hemisulfát morfinu). 

 

N R

morfinanový typ

N

benzylisochinolinový typ

N
+

protoberberinový typ
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Účinky
[18]

 

Působí na opioidní receptory, především v centrální nervové soustavě. 

Při užívání se rychle rozvíjí tolerance – užívající potřebuje stále vyšší dávky. Je silně 

návykový.  Tlumí bolest, nepříjemné vjemy a úzkost. Také způsobuje psychický útlum 

a zúžení očních zornic. Po užití přichází euforie, ale následně také dysforie. Snižuje 

citlivost dechového centra na oxid uhličitý a následný útlum dýchání. Způsobuje zácpu, 

rozšíření cév a křeče hladkého svalstva trávicího ústrojí a močových cest. Má také 

účinky na imunitní systém. 

Použití
[18]

 

 Používá se primárně v lékařství jako silné analgetikum při velkých bolestech 

po úrazech, chirurgických operacích či infarktu myokardu. Využívá se také jako 

surovina pro výrobu dalších opioidů morfinového typu (například kodeinu, 

ethylmorfinu, heroinu, aj.). Kromě používání v medicíně je tato omamná látka, 

též zneužívaná jako droga nebo surovina k výrobě heroinu. 

1.6.2 Kodein 

Systematický vzorec kodeinu je (5α,6α)-7,8-didehydro-4,5-epoxy-methoxy-17-

methylmorphinan-6-ol a sumární C18H21NO3
[21]

. 

 

Obrázek 3: Strukturní vzorec kodeinu
[19]

 

Kodein, jinak zvaný methylmorfin. Kodein je opiový alkaloid, který se 

vyskytuje v máku setém a největších koncentrací dosahuje ve šťávě z nezralých 

makovic. Může být extrahován z opia, ale většinou je vyráběn metylací morfinu. 

Je nejrozšířenějším opiátem na celém světě a s největší pravděpodobností i nejvíce 

běžně užívaným lékem
[20]

. 
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Účinky
[21]

 

Je méně účinný než morfin, je méně náchylný na vytvoření závislosti. Běžnými 

účinky spojené s užíváním kodeinu jsou euforie, svědění, nauzea, zvracení, ospalost 

či sucho v puse. Tolerance většiny účinků kodeinu se vytváří déletrvajícím užíváním. 

Způsobuje také, stejně tak jako většina opioidů, respirační útlum. 

Použití
[21]

 

Používá se jako analgetikum. Má také antitusické účinky (proti kašli). Dříve byl 

podáván proti průjmům, ale byl nahrazen jinými látkami. 

1.6.3 Thebain 

Systematický vzorec thebainu je 6,7,8,14-tetradehydro-4, 5a-epoxy- 3,6-

dimethoxy-17-methylmorfinan a sumární C19 H21 NO3
[22]

. 

 

Obrázek 4: Strukturní vzorec thebainu
[19]

 

Thebain neboli paramorfin, byl poprvé izolován z opia. Tento alkaloid obsahuje 

jen mladá rostlinka, stárnutím se objevuje isothebain. U máku setého tvoří thebain 

mezistupeň na cestě syntézy morfinu. Jako hlavní zdroj se dosud využíval vytrvalý druh 

mák listnatý (Papaver bracteatum), jehož hlavním alkaloidem je thebain. Ten však nelze 

použít pro produkce thebainu, protože jeho pěstování v našich podmínkách 

je neekonomické. 

Účinky
[20]

 

Thebain je silnější stimulant, ale slabší analgetikum než morfin. Je výrazně 

toxický s aktivitou podobnou strychninu. Inhibuje cholinesterasy, stimuluje centrální 

nervovou soustavu, uvolňuje histamin z tkání. Vyšší dávky způsobují křeče. 

Použití
[20]

 

Thebainová surovina se používá pro výrobu léku Oxycodon (USA), který se 

uplatňuje pro tlumení bolesti zejména u neléčitelných pacientů. 
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1.6.4 Papaverin 

Systematický vzorec papaverinu je 1 - [(3,4-dimethoxyfenyl) methyl] -6,7-

dimethoxyisochinolinu a sumární C20H21NO4
[20],[23]

. 

 

Obrázek 5:Strukturní vzorec papaverinu
[19]

 

Papaverin je izochinolinový alkaloid získávaný z opia. Tvoří bezbarvé krystalky. 

Je obsažen v máku setém zvláště před dobou zrání. V opiu je obsažen do 1%. 

Účinky
[17],[20]

 

Působí jako látka tlumící bolesti vyvolané stahy hladkého svalstva. Stejně 

ovlivňuje cévní, plicní a střevní hladkou svalovinu. Tento alkaloid působí na srdeční 

sval podobně jako chinidin – vzniká riziko arytmií a hypotenze (snížení krevního tlaku). 

Další nežádoucí účinky mohou být bolesti hlavy, závratě, pocení. 

Použití
[17],[20]

 

Z papaverinu byla syntetizovaná řada obdobných sloučenin, z nichž mnohé jsou 

prakticky použitelné, jako např.: eupaverin – léčivý přípravek na uvolnění hladkého 

svalstva. Je to také lék proti bolestem žlučníku a zažívacího ústrojí.  

1.6.5 Narkotin 

Systematický vzorec narkotinu je 6,7-dimethoxy-3-(5,6,7,8-tetra-hydro-4-

methoxy-6-methyl-1 ,3-dioxolos [4,5-g] isochinolin-5-yl) - 1 (3H)-isobenzofuranone 

a sumární C22H23NO7
[20],[23]

. 

 

Obrázek 6:Strukturní vzorec narkotinu
[19]
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Narkotin neboli také noskapin je jedním z hojně zastoupených opiových 

alkaloidů a byl jako druhý izolován v čisté formě hned po morfinu. Narkotin je 

krystalická látka, ve vodě málo rozpustná. Jeho obsah v máku setém 

kolísá od 0,008 do 0,276 %. Obvykle se získává z opia, kde je obsah narkotinu         

0,76 – 6,4%. Obsah narkotinu klesá se sušením opia.  

Účinky
[20]

 

Oproti morfinu má mnohem slabší narkotický i analgetický účinek. Narkotin 

zesiluje účinky morfia a zároveň snižuje jeho toxicitu.  

Použití
[20]

 

Používá se pouze ve směsi s některými opiovými alkaloidy. V lékařství 

je používán jen zřídka jako lék při nervových onemocněních a křečích. 

 

1.7. Metody stanovení obsahu alkaloidů 

1.7.1 Ultrafialová a viditelná spektrofotometrie[24] 

Podstatou této metody je absorpce ultrafialového a viditelného 

záření (200 až 800 nm) zředěnými roztoky molekul. Při absorpci dochází k excitaci 

valenčních elektronů, které jsou součástí molekulových orbitalů. 

Použití: 

V kvalitativní analýze se využívá k identifikaci neznámé organické látky. 

V kvantitativní analýze se využívá k určení koncentrace sloučenin s chromofory. 

UV a VIS spektrometrie je využívána v průtočných celách detektorů různých 

separačních metod, např. kapalinová chromatografie. 

UV/VIS spektrofotometrie se běžně používá pro stanovení vybraných alkaloidů 

ve vzorku, ale na odborném pracovišti OSEVA PRO s.r.o. se v dnešní době nevyužívá. 
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1.7.2 Infračervená spektrofotometrie[24],[25] 

Jedná se o analytickou techniku určenou především pro identifikaci a strukturní 

charakterizaci organických sloučenin a rovněž anorganických látek. 

Principem infračervené spektrometrie je absorpce infračerveného záření 

molekulami látek. Infračervené záření má větší vlnovou délku než ultrafialové 

a viditelné záření. Celá oblast bývá rozdělena na blízkou, střední a vzdálenou 

infračervenou oblast, přičemž nejpoužívanější je střední oblast (2,5-50 µm). 

V infračervené spektrometrii se běžně místo vlnové délky používá vlnočet. Vlnočet je 

počet vlnových délek dosazených v jednotce délky. Sledujeme závislost transmitance 

nebo absorbance na vlnočtu absorbovaného záření. 

Použití: 

Používá se v kvalitativní i kvantitativní analýze k identifikaci organických 

i anorganických sloučenin. Využívá se při analýze potravin (mléka, sýrů, ztužování 

tuků), analýze plynů (monitorování atmosféry), stanovení alkoholu a cukru 

v potravinách, stanovení aktivních látek v tabletách, stanovení oktanového čísla 

a obsahu aromátů v petrochemii, stanovení aditiv v plastech, stanovení obsahu celulosy 

v papírenském průmyslu, atd. 

IČ spektrometrie se běžně používá pro stanovení vybraných alkaloidů ve vzorku, 

ale na odborném pracovišti OSEVA PRO s.r.o. se v dnešní době nevyužívá. 

1.7.3 Nukleární magnetická rezonance (NMR)[24],[26] 

Tato metoda, jež byla vyvinuta v 50. letech minulého století v USA se brzy 

ukázala jako velice přínosná při studiu strukturních ukazatelů látek. Metoda poskytuje 

detailní informace o přítomnosti funkčních skupin v molekule. 

NMR je založena na absorpci elektromagnetického vlnění v oblasti krátkých 

rádiových vln jádry atomů ozařované látky, která je umístěná ve vnějším magnetickém 

poli. 

Použití: 

NMR slouží k identifikaci a strukturní analýze organických látek. Používá 

se také v kvantitativní analýze ke stanovení obsahu a čistoty látky ve vzorku. V institutu 

Oseva PRO s.r.o. se využívá ke stanovení tuku v semenu řepky.  
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1.7.4 Polarografie[27] 

Polarografie je metoda, při níž se sleduje závislost proudu procházejícího 

pracovní elektrodou ponořenou v analyzovaném roztoku na potenciálu, který se na tuto 

elektrodu vkládá z vnějšího zdroje. Touto závislostí je polarizační křivka a analytickým 

signálem je velikost proudu procházejícího v přítomnosti analitu při vhodném 

potenciálu elektrody. 

Tato elektroanalytická metoda oceněná udělením Nobelovy ceny za chemii 

J. Heyrovskému v roce 1959, patřila k nejdůležitějším v analytické chemii až do konce 

50. let. Později došlo k jejímu zastínění jinými instrumentálními metodami, především 

spektroskopickými.  

Použití 

Pomocí této metody lze stanovit širokou škálu prvků, např. Na, K, Ca, Mg, Mn, 

Fe, Pt, Sn, Zn, Si, Al a mnoho dalších. Dále lze polarografii využít při stanovení 

organických látek obsahujících elektrochemicky aktivní funkční skupinu či skupiny. 

Polarografické metody jsou významné z hlediska historického, avšak v dnešní 

době se již v kvantifikaci alkaloidů neuplatňují. 

1.7.1 Chromatografie[15,17] 

Chromatografické metody jsou účinné separační metody k oddělení 

analyzovaných složek ze směsi a zároveň jejich analýze. Při chromatografických 

metodách se ustanovuje rovnováha analyzované směsi mezi dvěma vzájemně 

nemísitelnými fázemi – nepohyblivou = stacionární fází a pohyblivou = mobilní fází. 

Stacionární fáze může být tuhá (sorbent) nebo kapalná, mobilní fáze kapalná 

nebo plynná. Mobilní fáze unáší vzorek prostorem, ve kterém dochází k separaci, 

stacionární fáze představuje nepohybující se náplň separačního prostoru. Při průchodu 

vzorku stacionární fází dochází k jeho opakované interakci se stacionární fází.  Čím 

větší interakce, tím se později složka eluuje – má větší retenční čas. Různé látky se liší 

ve svých adsorpčních vlastnostech, v hodnotách rozdělovacích koeficientů, ve svých 

rozměrech či ve svých nábojích, což lze vše využít v chromatografii k jejich rozdělení 

na vhodném chromatografickém zařízení.  
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Z hlediska provedení uspořádání chromatografického zařízení dělíme 

chromatografii na plošnou a sloupcovou, z hlediska určujícího mechanismu dělení látky 

mezi stacionární a mobilní fázi pak chromatografii adsorpční, rozdělovací, iontově 

výměnnou aj. a podle povahy mobilní fáze na chromatografii plynovou nebo kapalinovou. 

Tabulka 3. Přehled chromatografických metod
[31]

. 

Mobilní 

fáze 

Stacionární 

fáze 
Mechanismus dělení Metoda 

plyn 

kapalina 
Rozdělování, rozdělovací, 

rovnováha 

Plynová rozdělovací chromatografie 

(GLC) 

pevná látka 

Adsorpce, adsorpční 

izoterma 

Plynová adsorpční chromatografie 

(GSC) 

Sítový efekt 
Plynová chromatografie na 

molekulových sítech (GSC) 

kapalina 

kapalina 

Rozdělování, rozdělovací, 

rovnováha 

Kapalinová rozdělovací 

chromatografie (LLC) 

Sítový efekt 
Gelová permeační chromatografie 

(GPC) 

pevná látka 

Adsorpce, adsorpční 

izoterma 

Kapalinová chromatografie 

adsorpční (LSC) 

Tenkovrstvá chromatografie (TLC) 

Iontová výměna, výměnná 

rovnováha 
Ionexová chromatografie (IEC) 

Biospecifická chemická 

reakce 
Afinitní chromatografie 

 

1.7.1.1 Plynová chromatografie (GC)
[24]

 

Je to jedna z nejdůležitějších a nejpoužívanějších chromatografických metod. 

Její výhody jsou v jednoduchosti, vysoké citlivosti a velmi vysoké separační účinnosti. 

Plynovou chromatografií lze identifikovat a stanovit nejen plyny, ale i látky kapalné 

a pevné, které je možné převést do plynného stavu. Mobilní fází je plyn a látky se dělí 

v plynném stavu
[28]

. U GC se vzorek dávkuje do proudu plynu, který jej dále unáší 

kolonou. Proto se mobilní fáze nazývá nosný plyn (např. N2, H2, He, Ar, apod.). 

V koloně se složky separují na základě různé schopnosti poutat se na stacionární fázi 

(např. silikagel, alumina, molekulová síta, polymery, apod.).  
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Složky, které opouštějící kolonu analyzuje detektor. Signál z detektoru 

se vyhodnocuje a z časového průběhu intenzity signálu se určí druh a kvantitativní 

zastoupení složek. 

Použití
[29]

 

Uplatňuje se při analýze životního prostředí – analýza pesticidů, herbicidů 

a insekticidů ve vzorcích vody a půd. Využívá se i v klinické a toxikologické analýze 

k monitorování obsahu drog v krvi nebo k stanovování alkoholu v krvi. Dále k analýze 

potravin, kosmetických přípravků a ropných produktů, zemního plynu 

a ve farmaceutickém průmyslu. V institutu Oseva PRO s.r.o. se využívá ke stanovování 

mastných kyselin v semenech olejnin. 

1.7.1.2 Kapalinová chromatografie (LC)
[29],[30]

 

V současnosti je nejčastější technikou LC (liquid chromatography) 

vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC – high performance liquid 

chromatography). Jedná se o pokročilou a instrumentálně náročnou techniku kapalinové 

chromatografie. V HPLC je dosahováno vysoké účinnosti separačního procesu použitím 

kolon, které jsou naplněné stacionární fází o malé a dobře definované velikosti částic. 

Separační kolony pro HPLC se vyznačují vysokou hustotou a homogenitou stacionární 

fáze a velkým hydrodynamickým odporem. Pro dosažení dostatečného průtoku mobilní 

fáze je nutno aplikovat přetlak jednotek až desítek MPa.  

 

Obrázek 7: Schéma kapalinového chromatografu 
[24]

 

HPLC zahrnuje soubor metod o různém mechanismu separace (společným 

pojítkem je kapalná mobilní fáze, vysokotlaká technika a kolony). Můžeme je členit 

na chromatografii v systému kapalina-kapalina nebo kapalina-tuhá fáze, dále na iontově 

výměnnou chromatografii, gelovou permeační chromatografii a afinitní chromatografii.  
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Instrumentace kapalinového chromatografu
[24],[30]

 

Čerpadlo – kapalina se do kolony čerpá pístovým nebo membránovým 

čerpadlem. 

Dávkovací zařízení – dávkování injekční stříkačkou přináší nevýhody z hlediska 

těsnosti, udržení tlaku a vnášení stop materiálu injekční stříkačky. V současné době jsou 

injekční systémy nahrazovány dávkováním dávkovacím 6-cestným ventilem. 

Kolony – používají se náplňové kolony, většinou zhotovené z nerezové oceli. 

Detektory –rozdělují se na selektivní detektory (signál úměrný koncentraci 

vzorku v eluátu) a univerzální detektory (signál úměrný určité vlastnosti eluátu jako 

celku, tj. vzorku a mobilní fáze). 

Použití
[32]

 

Touto metodou lze analyzovat ionty, látky polární i nepolární, málo těkavé, 

tepelně nestabilní i vysokomolekulární. Doplňuje tak vhodně plynovou chromatografii. 

V institutu Oseva PRO s.r.o. se využívá ke stanovení glykosinolátů v semenech řepky 

a ke stanovení alkaloidů v makovině a semenech máku setého. 

1.7.1.3 Tenkovrstvá chromatografie (TLC)
[33]

 

TLC představuje velmi jednoduchou, ale značně účinnou chromatografickou 

metodu. Vlastní chromatografický experiment se provádí na tenké vrstvě sorbentu 

naneseného na vhodné podložce (sklo, kovová fólie). Vzorek se ve velmi malém 

množství (μl) nanáší na začátek vrstvy (start) společně se standardy. Po zaschnutí 

nanesených vzorků se vrstva vloží do vyvíjecí komory s vhodnou směsí rozpouštědel 

(mobilní fáze) tak, aby startovní linie byla nad hladinou, a komora se uzavře. 

Pohyblivou fází je v tomto případě organické rozpouštědlo o vhodné polaritě. Vyvíjení 

chromatogramu probíhá tak dlouho, dokud se čelo vzlínající směsi rozpouštědel 

nepřiblíží k okraji desky. Poté se chromatogram vyjme, označí se čelo, chromatogram 

se vysuší a vhodným způsobem detekce se zjistí, kam doputovaly látky obsažené 

ve vzorku. Detekce chromatografovaných látek se provádí po vyjmutí desky a její 

vysušení buď přímo vizuálně, pokud jsou chromatografované látky barevné, 

nebo se využívá jejich fluorescence pod UV zářením, či se provádí postřik detekčním 

činidlem za vzniku barevných skvrn. Uspořádání TLC znázorňuje obrázek 8. 
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Obrázek 8:Uspořádání vzestupné tenkovrstvé chromatografie
[29]

 

 

Instrumentace v TLC
[29],[31]

 

Sorbenty pro tenkovrstvou chromatografii (stacionární fáze) – při separaci látek 

na principu adsorpčního mechanismu se využívají běžné adsorbenty, jako je silikagel, 

oxid hlinitý, křemelina, celit, škrob, polyamid a další. Velikost zrn např. u silikagelu 

se pohybuje v rozmezí 30 až 50 m. Menší částice se využívají při vysokoúčinných 

tenkých vrstev. V dnešní době se na trhu vyskytují hotové folie s nanesenou vrstvou 

sorbentu, která je zpevněná vhodným pojivem (škrobem, sádrou). Tloušťka zafixované 

vrstvy je v rozmezí 0,1 až 0,25mm.Kromě klasických sorbentů se používají 

také chemicky modifikované sorbenty na bázi silikagelu, na němž jsou chemicky 

vázané polární a nepolární funkční skupiny, které vykazují selektivitu k určitým typům 

látek.  

Mobilní fáze – u volby mobilní fáze je nutná znalost polarity separovaných látek 

a polarity stacionární fáze. Proto pro polární látky se používají směsi polárních 

organických rozpouštědel (alkoholy) s vodou a přídavkem kyseliny či báze, nepolární 

látky se pak chromatografují ve směsích nepolárních rozpouštědel. 

Vyvíjecí komory – často se využívají komory sendvičového typu, u nichž je 

jen velmi malý prostor mezi stěnou komory a vrstvou. Tyto komory se vyznačují 

dobrou reprodukovatelností hodnot RF, neboť dochází k stabilnímu nasycení atmosféry 

v komoře párami rozpouštědla. Stupeň nasycení komory ovlivňuje kvalitu dělení, tvar 

skvrn a zejména reprodukovatelnost výsledků. 
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Dávkování vzorku – před dávkováním je vzorek rozpuštěn ve vhodném těkavém 

rozpouštědle. Na tenké vrstvě je ve vzdálenosti několika centimetrů od kraje označená 

linie startu. Vzorek je nanesen na tuto linii mikrostříkačkou v objemu jednotek 

až desítek l tak, aby skvrna byla co nejmenší. Vzorek je opakovaně nanášen na jedno 

místo.  

 

Obrázek 9: Způsob dávkování vzorků
[29]

 

 

Hodnocení chromatogramu - v kvalitativním hodnocení při potvrzování identity 

analyzované látky s látkou již známou se vychází ze skutečnosti, že pro každou 

sloučeninu je za daných podmínek charakteristická její poloha na chromatogramu 

a chování při detekci (zbarvení, fluorescence atd.). Identifikace vzorku se provádí 

porovnáním hodnot retardačních faktorů analyzovaných látek s hodnotami retardačních 

faktorů standardů. 

Retenční (retardační) faktor RF 

RF= a/b, 

kde a je vzdálenost mezi čelem mobilní fáze a linií startu a b vzdálenost středu 

skvrny separované látky od linie startu. Retardační faktor je bezrozměrná veličina, 

nabývající hodnoty od 0 pro látky, které zůstávají na startu do 1, pro sloučeniny, 

které postupují s čelem rozpouštědla (obrázek 10). 
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Obrázek 10:Vyhodnocení chromatogramu
[29]

 

Pro kvantitativní hodnocení je základní podmínkou reprodukovatelné nanášení 

přesného objemu vzorků. Při kvantitativním vyhodnocování se uplatňují postupy přímé 

nebo nepřímé. Nepřímý postup spočívá v extrakci látky z vrstvy a následném stanovení 

spektrometry nebo nejsou-li látky barevné, fotometrují se po reakci s činidlem. Přímé 

hodnocení složek se běžně provádí buď přímo vizuálně, nebo se využívá fluorescence 

pod UV zářením nebo se provádí postřik detekčním činidlem za vzniku barevných 

skvrn. 

Způsoby detekce 

Fyzikální způsoby detekce využívají záření (viditelného, ultrafialového 

a infračerveného) dopadajícího na chromatogram. Řada látek absorbuje záření o určité 

vlnové délce. Některé látky se projevují jako fluoreskující skvrny, jiné absorbují 

ultrafialové záření a projeví se jako tmavé skvrny na svítícím pozadí. V tom případě 

je vrstva impregnována fluorescenčním indikátorem. Po vystavení indikátoru 

naneseného na tenké vrstvě excitačnímu záření dochází k jeho excitaci a následné emisi 

fluorescenčního záření.  

Chemické způsoby detekce spočívají v tom, že se chromatogram postříká 

vhodným detekčním činidlem, jež vyvolá barevnou reakci s rozdělenými látkami. 

Pro detekci látek na tenké vrstvě se používají univerzální detekční činidla, zpravidla 

agresivní např. kyselina dusičná, kyselina sírová ve směsi s aldehydy, roztok 

dichromanu sodného apod. Vedle univerzální detekce je vhodné mít k dispozici 

i selektivní způsoby detekce, které umožní detekovat pouze jednu určitou skupinu látek. 

Tak například acidobazické indikátory odhalí pouze kyseliny a báze, 

Ehrlichovo činidlo (2-dimethylaminobenzaldehyd) reaguje pouze s aminy. 
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Ostatní způsoby detekce využívají různých vlastností separovaných látek, které 

lze díky tomu na chromatogramu odhalit
[29-31]

. 

Použití
[30]

 

TLC lze stanovovat širokou škálu organických i anorganických látek při vysoké 

citlivosti a nízké ekonomické náročnosti. Metoda je povětšinou i časově velmi 

pohotová, takže je velmi rozšířená v průmyslu v oblasti mezioperační kontroly. 

TLC je technikou vhodnou pro monitorování průběhu organických syntéz, 

umožňujících rychlou kontrolu čistoty meziproduktů a finálních produktů, pro určování 

identity a hodnocení stability farmaceutických, potravinářských a kosmetických 

produktů. 
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2 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
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2.1. Chemikálie 

 Amoniak–p.a., vodný roztok 25 % (Fisher Scientific, Pardubice, ČR) 

 Metanol – p.a. (Fisher Scientific, Pardubice, ČR) 

 Chloroform – p.a., (Fisher Scientific, Pardubice, ČR) 

 Standardní roztok s obsahem morfinu 0,1%  

 Standardní roztok s obsahem kodeinu 0,0125% 

 Standardní roztok s obsahem thebainu 0,025% 

 Diethylether – p.a. (Lachema, Neratovice, ČR) 

 Dusičnan bismutitý 4BiNO3(OH)2.BiO(OH) – p.a. ((Fisher Scientific, 

Pardubice, ČR) 

 Kyselina chlorovodíková, 35 – 36 % - p.a.,  = 1,180 kg.m
-3 

(Fisher 

Scientific, Pardubice, ČR) 

 Kyselina chlorovodíková, 0,1 mol/l – připravená ředěním 35 – 36 % HCl 

 Jodid draselný – p.a. (Lachema, Neratovice, ČR) 

 Detekční činidlo:Navážku8,0 g zásaditého dusičnanu bismutitého 

rozpustíme ve 20 ml koncentrované HCl (roztok I.) a dále rozpustíme 

27,0 g jodidu draselného ve 30 ml vody (roztok II.), smícháním těchto 

dvou roztoků ve 100 ml odměrné baňce a doplněním vodou po rysku 

získáváme základní roztok. Základní roztok je nutno zředit kyselinou 

chlorovodíkovou (c = 1 mol/l) v objemovém poměru 1:10. 

2.2. Přístroje a pomůcky 

 Mlýnek IKA TUBE-MILL control (IKA) 

 Analytické váhy s přesností 0,1mg – typ 240 A (Precisa) 

 Laboratorní třepačka – typ TE III. (Chirana) 

 Filtrační zařízení – vlastní výroby – 2 skleněné trubice s přetlakem 

(pomocí kompresoru) + gumová zátka + filtr z mlynářského síta 

(polyamidová tkanina) 

 Zařízení na zahušťování extraktu – odpařování pomocí foukání dusíku na 

hladinu extraktu při zvýšené teplotě extraktu, dosažené pomocí vyhřívané 

olejové lázně 

 Automatická mikropipeta o V = 100 – 1000 µl(Eppendorf) a špičky 

na mikropipety o V = 50 – 1000 µl 
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 Zařízení pro chromatografii na tenké vrstvě – vyvíjecí komora s víkem 

(vnitřní rozměry komory: d=22,5cm, š=4,5cm, v=10,5 cm) 

 Rozprašovač detekčního činidla 

 Spray box – vlastní výroby 

 Mikrodávkovač (Hamilton) s tupou jehlou pro přesnou aplikaci 

stanovených objemů 2 a 20 µl (Sigma Aldrich) 

 Vysoušeč vlasů (Philips) 

 Lékovky RD 60, širokohrdlé s uzávěrem (Vitrum) 

 Lahvičky (vialky) – s teflonovým těsněním a šroubovacím uzávěrem 

o V =1,5ml (Chromservis) 

 Kónické dělené zkumavky o V=10ml (Vitrum) 

 Desky pro tenkovrstvou chromatografii – TLC Silica gel 60 F254, 

rozměry 10x20cm (Merck) 

2.3. Příprava vzorku k analýze 

2.3.1 Úprava vzorku 

Tobolka určená k analýze se oddělí od stonku v místě těsně nad kolénkem. 

Tobolka se pomele na mlýnku IKA Tube Mill control po dobu 40 vteřin při 22 000 rpm. 

Pomletý vzorek se proseje pomocí síta s velikostí ok o průměru 1 mm do papírového 

sáčku.  

2.3.2 Extrakce alkaloidů 

Na analytických vahách bylo naváženo 0,500 g pomletého vzorku s přesností 

na 1 mg. Navážka poté byla převedena do širokohrdlé lékovky o objemu 60 ml a bylo 

přidáno 25 ml čerstvě připravené extrakční směsi (amoniak: metanol : chloroform = 

1 : 9 : 15). Souběžně se vzorky makoviny byly také naváženy a analyzovány kontrolní 

vzorky se známým obsahem morfinu 0,5, 0,7 a 1,0 % zjištěným pomocí přesné metody 

(HPLC). Lékovka byla dobře uzavřena šroubovacím uzávěrem (bez těsnění) a obsah byl 

promíchán. Vzorek byl vložen do třepačky a bez třepání nechán stát do druhého dne. 

Druhý den byl vzorek třepán ve třepačce plných 8 hodin při cca 240 kmitech za minutu, 

poté byl vzorek nechán stát do dalšího dne. Třetí den byl vzorek ještě třepán 2 hodiny 

za stejných podmínek. Extrakt byl přefiltrován přes mlynářské síto pomocí filtračního 

zařízení a 5 ml jeho objemu bylo převedeno do kalibrované kónické zkumavky. 
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Mezi každým dalším vzorkem bylo provedeno propláchnutí filtračního zařízení 

samotným extrakčním činidlem. 

 

2.3.3 Zahuštění extraktu 

Zkumavka s extraktem byla vložena do vyhřáté olejové lázně (60°C), která 

je součástí zařízení na zahušťování extraktu. Na hladinu vzorku v kalibrované 

zkumavce byl jemně foukán dusík a vzorek byl odpařen na objem 1ml (Obrázek 11). 

Tento zahuštěný vzorek byl krouživým pohybem zkumavky promíchán a pomocí 

mikropipety převeden do označené vialky o objemu 1,5 ml(Obrázek 12). Vzorek byl 

ihned uložen v chladničce při -5°C.  

 

 

Obrázek 11: Zahušťování extraktu v olejové lázni 

 

 

Obrázek 12: Zásobní box na vialky 1,5ml 
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2.4. Analýza vzorku pomocí TLC 

Do vyvíjecí komory byly napipetovány jednotlivé složky mobilní fáze – 

diethylether : chloroform : metanol : amoniak = 15 : 2,5 : 1,5 : 0,5, přitom diethylether 

byl pipetován automatickou byretou se samočisticím zpětným tokem, zbytek 

rozpouštědel manuálně skleněnou pipetou (Obrázek 13). 

 

 

 

Obrázek 13: Sada rozpouštědel (složky mobilní fáze) 

Horní okraj vyvíjecí komory byl potřen vazelínou a přikryt víkem, které bylo 

zatíženo 1 kg závažím. Takto uzavřená komora byla nechána po dobu 30 minut, aby 

se nasytila parami mobilní fáze (Obrázek 14). 

 

 

Obrázek 14: Vyvíjecí komora 
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Na chromatografickou desku (TLC silicagel,Obrázek15) byla po délce 

cca 1,5cm od spodního okraje aplikováno 10 µl zahuštěného vzorku pomocí přesného 

mikrodávkovače s tupou jehlou Hamilton, dále byly nadávkovány do krajních pozic 

kontrolní vzorky obsahující 0,5, 0,7 a 1,0% morfinu a do prostoru mezi vzorky 2-5 µl 

standardních roztoků thebainu, morfinu a kodeinu, sloužících k identifikaci jednotlivých 

zón ve vzorku (Obrázek 16, 17). 

 

 

Obrázek 15: Silika gel 60 F254 

 

Obrázek 16: Dávkování vzorku na TLC desku 

 

Obrázek 17: TLC deska s nadávkovanými vzorky 
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Mokré skvrny byly jemně vysušeny fénem a deska se nechala vychladnout. 

Chromatografická deska byla po vychladnutí vložena do předem připravené vyvíjející 

komory, která byla stejným způsobem uzavřena. Vyvíjení bylo zastaveno, když mobilní 

fáze vystoupala cca 0,5cm k hornímu okraji desky (asi po 15-20 minutách).Vytažená 

chromatografická deska byla znovu vysušena jemným foukáním fénu a vložena 

na stojánek do spray boxu, kde byla ponechána k vychladnutí. Poté bylo pomocí 

rozprašovače rovnoměrně aplikováno detekční činidlo po celém povrchu 

chromatografické desky (Obrázek 18). Po jejím uschnutí na ni byla přiložena skleněná 

deska pro následný odečet výsledků (Obrázek 19). 

 

Obrázek 18: Aplikace detekčního činidla 

 

Obrázek 19: Chromatografická deska s přiloženou skleněnou deskou 
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2.5. Barevná stupnice pro vyhodnocení tebainu 

Na TLC desku byly naneseny roztoky zpracovaného kontrolního vzorku, 

jenž určoval hraniční obsah tebainu a vzorku s vysokým obsahem tebainu, který 

podléhal přesné analýze. Po vyvinutí zabarvení (pomocí detekčního činidla) byla 

na pomocnou šablonu vyznačena intenzita kontrolního vzorku, jako hodnota 3 a 4 

(v číselné řadě). Vzorek s vysokým obsahem tebainu (nejintenzivnější zabarvení) byl 

vyznačen hodnotou 5. Hodnoty 1 a 2 byly doplněny pro skvrny zabarvené menší 

intenzitou. 

2.6. Vyhodnocení skvrn na TLC desce 

Vyhodnocení bylo prováděno porovnáním zabarvení skvrn jednotlivých 

alkaloidů se skvrnami kontrol nanesených na TLC desce (Obrázek 20). 

 

Obrázek 20: Znázornění hodnocení TLC desky 
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Morfin – kvalitativní důkaz (identifikace): přítomnost skvrny morfinu u standardu 

a u vzorku: 

- kvantitativní hodnocení: srovnání intenzity zabarvení morfinové skvrny 

vzorku se skvrnami kontrol se známým obsahem morfinu.  

- Možnosti vyhodnocení:  

 x < 0,5 Analyzovaný vzorek obsahuje méně než 0,5 % morfinu. 

(0> x< 0,5) 

 x < 1 Analyzovaný vzorek obsahuje méně než 1 % morfinu. 

(0,5> x <1,0) 

 x > 1 Analyzovaný vzorek obsahuje více než 1 % morfinu. 

         (1,0> x < 2,0) 

Kodein – kvalitativní důkaz -přítomnost skvrny kodeinu u standardu a u vzorku – 

potvrzení o nalezení skvrny.  

Možnosti vyhodnocení: 

 pokud je skvrna nalezena: PŘÍTOMEN √ 

 pokud není skvrna nalezena: NEPŘÍTOMEN -   

Thebain – kvalitativní důkaz: přítomnost skvrny tebainu u standardu a u vzorku 

– kvantitativní hodnocení: srovnání intenzity zabarvení thebainové skvrny 

s připravenou barevnou stupnicí opatřenou číselnými údaji (0-5) podle rostoucí 

intenzity zabarvení. 

Možnosti vyhodnocení: 

Stupnice zabarvení 1, 2, 3, 4, 5. 

 Hodnota 1 – obsah thebainu 0,01% 

 Hodnota 2 – obsah thebainu 0,02% 

 Hodnota 3 – obsah thebainu 0,04% 

 Hodnota 4 – obsah thebainu 0,06% 

 Hodnota 5 – obsah thebainu 0,08 a více 
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3 VÝSLEDKY A DISKUZE 
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3.1. Výsledky 

Celkem bylo dle uvedeného postupu připraveno a analyzováno 162 vzorků 

makoviny, různých odrůd máku setého, lišících se obsahem alkaloidů. 

Odrůdy byly kříženy takto: 

Vzorek 1-5:Matis 7218 X Gerlach 7224  

Vzorek 6-10:Maraton 7219 XGerlach7224 

Vzorek 11-15:Bergam 7222 X OP-P-137230 

Vzorek 16-20:Aristo 7223 X OP-P-127229 

Vzorek 21-25:Orfeus 7226 X MPZ7429 

Vzorek 26-30:Aristo 7223 X OP-P-137230 

Vzorek 31-35:OP-P-13 7230 X 7429 MPZ 

Vzorek 36-40:F1  7182 X F1 7185   

Vzorek 41-45:F1  7190 X F1 7191   

Vzorek 46-50:F1  7191 X F1 7192   

Vzorek 51-55:Gerlach 7224 X Orfeus 7226 

Vzorek 56-60:Gerlach 7224 X OP-P-13 7230 

Vzorek 61-65:OP-P-10 7227 X OP-P-13 7230 

Vzorek 66-70:OP-P-13 7230 X Orfeus 7226 

Vzorek 71-75:Gerlach 7224 X MPZ 7429 

Vzorek 76-80:OP-P-13 7230 X MPZ 7456 

Vzorek 81-85:F1  7199 X F1 7198   

Vzorek 86-90:F1  7195 X OP-P-10 7227 

Vzorek 91-95:OP-P-11 7228 X Gerlach 7224 

Vzorek 96-100 :OP-P-11 7228 X OP-P-13 7230 

Vzorek 101-105:Gerlach 7224 X MPZ 7435 

Vzorek 106-110:OP-P-11 7228 X MPZ 7451 

Vzorek 111-115:Aristo 7223 X Orfeus 7223 



43 

 

Vzorek 116-120:OP-P-13 7230 X Nobel gen. 4739 

Vzorek 121-125:OP-P-13 7230 X ZV II. 7406 

Vzorek 126-130:ZV II. 7405 X MPZ 7432 

Vzorek 131-135:ZV II. 7406 X MPZ 7433 

Vzorek 136-140:Soma gen. X Nobel gen. 4739 

Vzorek 141-145:OP-P-12 7229 X mutagen. 7474 

Vzorek 146-150:OP-P-12 7229 X gen. Buddha 

Vzorek 151-155:Postomi gen. X OP-P-12 7229 

Vzorek 156-160:F1  7185 X  F1 7186 

Vzorek 161-162:Matis 7218 X OP-P-1 7227 

 

Vzorky makoviny byly odebrány z generace F2, tedy z druhé generace 

po křížení. V následující tabulce jsou vyhodnoceny skvrny jednotlivých alkaloidů dle 

kapitoly 2.6.  
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Tabulka 4. Souhrnné vyhodnocení jednotlivých alkaloidů v analyzovaných 

vzorcích. 

Číslo vzorku Morfin Kodein Thebain Číslo vzorku Morfin Kodein Thebain 

1 < 0,5 √ 1 27 <1 √ 0 

2 < 0,5 √ 1 28 <1 √ 0 

3 < 0,5 √ 1 29 <1 √ 2 

4 <1 √ 0 30 <1 √ 4 

5 <1 √ 1 31 >1 √ 1 

6 <1 √ 1 32 <1 √ 2 

7 <1 √ 4 33 < 0,5 √ 0 

8 <1 √ 5 34 <1 √ 3 

9 <1 √ 1 35 < 0,5 √ 0 

10 <1 √ 4 36 <1 √ 3 

11 <1 √ 3 37 >1 √ 5 

12 <1 √ 1 38 <1 √ 0 

13 < 0,5 √ 1 39 <1 √ 0 

14 < 0,5 √ 1 40 < 0,5 √ 1 

15 < 0,5 √ 3 41 < 0,5 √ 1 

16 <1 √ 2 42 <1 √ 4 

17 <1 √ 2 43 <1 √ 3 

18 <1 √ 1 44 < 0,5 √ 3 

19 < 0,5 √ 2 45 <1 √ 1 

20 <1 √ 1 46 < 0,5 - 0 

21 < 0,5 √ 0 47 <1 √ 2 

22 < 0,5 √ 1 48 <1 √ 0 

23 <1 √ 0 49 <1 √ 0 

24 <1 √ 0 50 <1 √ 2 

25 <1 √ 4 51 <1 √ 0 

26 < 0,5 √ 0 52 <1 √ 0 
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Číslo vzorku Morfin Kodein Thebain Číslo vzorku Morfin Kodein Thebain 

53 <1 √ 1 84 >1 √ 5 

54 <1 √ 1 85 <1 √ 4 

55 <1 √ 3 86 <1 √ 0 

56 <1 √ 2 87 <1 √ 4 

57 <1 √ 1 88 >1 √ 4 

58 <1 √ 2 89 >1 √ 5 

59 <1 √ 2 90 <1 √ 1 

60 <1 √ 1 91 <1 √ 2 

61 <1 √ 5 92 <1 √ 0 

62 <1 √ 3 93 <1 - 0 

63 <1 √ 4 94 <1 √ 3 

64 <1 √ 5 95 <1 √ 2 

65 <1 √ 2 96 >1 √ 5 

66 >1 √ 4 97 >1 √ 4 

67 >1 √ 5 98 <1 √ 3 

68 >1 √ 1 99 <1 √ 2 

69 >1 √ 4 100 <1 √ 1 

70 <1 √ 5 101 <1 √ 2 

71 <1 √ 4 102 <1 - 0 

72 <1 √ 1 103 <1 √ 2 

73 < 0,5 - 0 104 <1 √ 1 

74 <1 √ 2 105 <1 √ 0 

75 < 0,5 √ 2 106 <1 √ 5 

76 <1 √ 1 107 <1 √ 4 

77 <1 √ 4 108 <1 √ 5 

78 <1 √ 0 109 >1 √ 4 

79 <1 √ 1 110 >1 √ 3 

80 <1 √ 5 111 < 0,5 √ 1 

81 <1 √ 1 112 <1 √ 2 

82 <1 √ 1 113 <1 √ 0 

83 <1 √ 0 114 <1 √ 0 
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Číslo vzorku Morfin Kodein Thebain Číslo vzorku Morfin Kodein Thebain 

115 <1 √ 0 139 <1 √ 5 

116 <1 √ 3 140 <1 √ 5 

117 <1 √ 2 141 >1 √ 5 

118 <1 √ 1 142 >1 √ 5 

119 <1 √ 2 143 >1 √ 4 

120 <1 √ 3 144 <1 √ 5 

121 <1 √ 0 145 >1 √ 5 

122 <1 √ 0 146 <1 √ 5 

123 <1 √ 0 147 >1 √ 4 

124 <1 √ 0 148 <1 √ 5 

125 <1 √ 1 149 >1 √ 5 

126 < 0,5 - 0 150 >1 √ 5 

127 < 0,5 - 0 151 <1 √ 4 

128 <1 - 0 152 < 0,5 √ 1 

129 <1 √ 0 153 <1 √ 0 

130 <1 √ 1 154 >1 √ 1 

131 <1 √ 5 155 <1 √ 4 

132 < 0,5 √ 0 156 <1 √ 3 

133 < 0,5 - 0 157 <1 √ 4 

134 <1 √ 0 158 <1 √ 0 

135 <1 √ 1 159 <1 - 0 

136 <1 √ 1 160 < 0,5 - 0 

137 <1 √ 0 161 <1 - 0 

138 <1 √ 0 162 >1 - 0 

 

71% vzorků obsahovalo méně než 1 % morfinu v makovině, 

což odpovídá znění vyhlášky č. 418/2000 Sb., se v § 12 odstavec 4 doplňuje: 

,,Pro použití v potravinářství lze použít pouze semeno máku setého, semenného, 

olejného typu pocházející z odrůd, které obsahuje maximálně 0,8% morfinových 

alkaloidů v tobolce (makovici).“
[11]

 

93% vzorků obsahovalo kodein a 72% vzorků obsahovalo thebain. 
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Stanovení morfinu v makovině 

 25 vzorků obsahuje méně než 0,5 % morfinu v makovině. 

 115 vzorků obsahuje méně než 1 % morfinu v makovině. 

 22 vzorků obsahuje více než 1 % morfinu v makovině. 

 

Obrázek 21: Grafické vyhodnocení koncentrace morfinu ve vzorcích 

Stanovení kodeinu v makovině: 

 Ve 12 vzorcích byl kodein nepřítomen. 

 Ve 150 vzorcích byl kodein přítomen. 

 

Obrázek 22: Grafické vyhodnocení přítomnosti/nepřítomnosti kodeinu ve 

vzorcích 
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Stanovení thebainu v makovině: 

 46 vzorků bylo vyhodnoceno hodnotou 0 na barevné stupnice thebainu. 

 37 vzorků bylo vyhodnoceno hodnotou 1 na barevné stupnice thebainu. 

 21vzorků bylo vyhodnoceno hodnotou 2 na barevné stupnice thebainu. 

 14 vzorků bylo vyhodnoceno hodnotou 3 na barevné stupnice thebainu. 

 21 vzorků bylo vyhodnoceno hodnotou 4 na barevné stupnice thebainu. 

 23 vzorků bylo vyhodnoceno hodnotou 5 na barevné stupnice thebainu. 

 

 

Obrázek 23: Grafické vyhodnocení zastoupení thebainu na barevné stupnici 

  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 1 2 3 4 5

P
o
če

t 
v
zo

rk
ů

 

Barevná stupnice 



49 

 

3.2. Diskuze 

Analyzované vzorky patří do šlechtitelské generace F2. Po provedené chemické 

analýze a zhodnocení vybraných parametrů byly vybrány určité vzorky, které budou 

pokračovat do generace F3.  

Do další generace byly vybrány vzorky, které vyhovovaly stanoveným 

šlechtitelským parametrům. Hlavním vybraným šlechtitelským parametrem byl obsah 

morfinu v makovině pod 1%, respektive nejlépe pod 0,5%. I když se u vzorků běžně 

stanovují i další alkaloidy jako kodein a thebain, za hlavní šlechtitelský parametr je 

právě považován pouze obsah morfinu v makovině (dle interních šlechtitelských kritérií 

OSEVY PRO s.r.o.).  

Selekce vzorků však probíhala i podle dalších vlastností rodičů, tedy generace 

zkřížené. Pokud generace rodičů vykazovaly potencionálně odolné a výnosné odrůdy 

s nízkým obsahem alkaloidů, byly i nevyhovující vzorky (s větším obsahem než 1% 

morfinu v makovině) vybrány do další generace F3. Selekce vzorků je znázorněna 

v tabulce 5. 

Tabulka 5. Vybrané/nevybrané vzorky do další generace F3 

vzorek vybrán/nevybrán 

1 vybrán 

2 vybrán 

3 vybrán 

4 nevybrán 

5 nevybrán 

6 vybrán 

7 vybrán 

8 vybrán 

9 nevybrán 

10 nevybrán 

11 nevybrán 

12 nevybrán 

13 vybrán 

14 vybrán 

15 vybrán 

16 vybrán 

17 nevybrán 

18 vybrán 

19 vybrán 

20 nevybrán 

vzorek vybrán/nevybrán 

21 vybrán 

22 vybrán 

23 nevybrán 

24 vybrán 

25 nevybrán 

26 vybrán 

27 vybrán 

28 vybrán 

29 nevybrán 

30 nevybrán 

31 nevybrán 

32 nevybrán 

33 vybrán 

34 vybrán 

35 vybrán 

36 vybrán 

37 nevybrán 

38 vybrán 

39 nevybrán 

40 vybrán 

vzorek vybrán/nevybrán 

41 vybrán 

42 vybrán 

43 nevybrán 

44 vybrán 

45 nevybrán 

46 vybrán 

47 vybrán 

48 vybrán 

49 nevybrán 

50 nevybrán 

51 nevybrán 

52 nevybrán 

53 vybrán 

54 vybrán 

55 vybrán 

56 vybrán 

57 vybrán 

58 nevybrán 

59 nevybrán 

60 vybrán 
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vzorek vybrán/nevybrán 

61 vybrán 

62 nevybrán 

63 nevybrán 

64 vybrán 

65 vybrán 

66 vybrán 

67 nevybrán 

68 nevybrán 

69 vybrán 

70 vybrán 

71 nevybrán 

72 vybrán 

73 vybrán 

74 nevybrán 

75 vybrán 

76 nevybrán 

77 vybrán 

78 vybrán 

79 nevybrán 

80 vybrán 

81 vybrán 

82 vybrán 

83 vybrán 

84 nevybrán 

85 nevybrán 

86 vybrán 

87 vybrán 

88 nevybrán 

89 vybrán 

90 nevybrán 

91 nevybrán 

92 vybrán 

93 vybrán 

94 vybrán 

vzorek vybrán/nevybrán 

95 nevybrán 

96 nevybrán 

97 nevybrán 

98 vybrán 

99 vybrán 

100 vybrán 

101 nevybrán 

102 vybrán 

103 nevybrán 

104 vybrán 

105 vybrán 

106 vybrán 

107 vybrán 

108 vybrán 

109 vybrán 

110 nevybrán 

111 vybrán 

112 nevybrán 

113 vybrán 

114 nevybrán 

115 vybrán 

116 vybrán 

117 nevybrán 

118 vybrán 

119 vybrán 

120 nevybrán 

121 vybrán 

122 vybrán 

123 nevybrán 

124 vybrán 

125 nevybrán 

126 vybrán 

127 vybrán 

128 vybrán 

vzorek vybrán/nevybrán 

129 nevybrán 

130 vybrán 

131 nevybrán 

132 vybrán 

133 vybrán 

134 vybrán 

135 nevybrán 

136 nevybrán 

137 vybrán 

138 vybrán 

139 vybrán 

140 nevybrán 

141 nevybrán 

142 vybrán 

143 nevybrán 

144 vybrán 

145 vybrán 

146 vybrán 

147 nevybrán 

148 vybrán 

149 nevybrán 

150 vybrán 

151 vybrán 

152 nevybrán 

153 nevybrán 

154 vybrán 

155 vybrán 

156 nevybrán 

157 vybrán 

158 vybrán 

159 vybrán 

160 nevybrán 

161 vybrán 

162 nevybrán 
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Pro další šlechtitelskou generaci F3 bylo ze 162 vzorků makoviny generace F2 

vybráno 99 vzorků. Z těchto 99 vzorků - 9 vzorků obsahovalo více než 1% morfinu 

v makovině, přesto byly tyto vzorky vybrány k dalšímu setí, neboť mají podle vlastností 

rodičů, velký potenciál k vytvoření nové, odolné a výnosné odrůdě máku setého. Byly 

to tyto vzorky: 

 Vzorek č. 66 – OP-P-13 7230 X Orfeus 7226 

 Vzorek č. 69 – OP-P-13 7230 X Orfeus 7226 

 Vzorek č. 89 – F1  7195 X OP-P-10 7227 

 Vzorek č. 109 – OP-P-11 7228 X MPZ 7451 

 Vzorek č. 142 – OP-P-12 7229 X mutagen. 7474 

 Vzorek č. 145 – OP-P-12 7229 X mutagen. 7474 

 Vzorek č. 150 – OP-P-12 7229 X gen. Buddha 

 Vzorek č. 151 -OP-P-12 7229 X gen. Buddha 

 Vzorek č. 161 - Matis 7218 X OP-P-1 7227 

V současné době jsou vybrané vzorky máku setého vysazovány na políčka 

ve šlechtitelských školkách a na základě výsledků předložené práce a následných 

dalších analýz budou dále sledovány jejich vlastnosti. Vyhovující vzorky pak budou 

dále testovány a nakonec mohou být přihlášeny do Státních odrůdových zkoušek, kde 

pokud uspějí, tak se stanou novou odrůdou používanou v  potravinářství na celém světě. 

  



52 

 

ZÁVĚR  

Tato práce se zabývá identifikací a kvantifikací významných alkaloidů v máku 

setém. Tyto šlechtitelsky významné parametry jsou stanovovány v různých odrůdách 

máku setého, z něhož jsou pak následně získávány farmaceuticky důležité 

látky, které jsou používány pro výrobu léčiv. Mák se používá také jako pochutina 

v potravinářském průmyslu. 

 Alkaloidy byly stanovovány ve vzorcích šlechtitelské generace F2. Stanovení 

alkaloidů bylo provedeno pomocí tenkovrstvé chromatografie, kdy významné alkaloidy 

byly identifikovány a stanoveny na základě vytvořených skvrn. Kvantifikace 

těchto alkaloidů poté byla vyhodnocena na základě intenzity zabarvení příslušných 

skvrn.  

Celkem bylo analyzováno 162 vzorků. 71 % vzorků z celkového počtu 

obsahovalo koncentraci morfinu pod 1 % a 15 % vzorků obsahovalo koncentraci 

morfinu pod 0,5 %. Obsah morfinu je hlavním kvalitativním parametrem při šlechtění 

máku setého. U 92 % vzorků byl identifikován kodein. 13 vzorků obsahovalo více 

než 1% morfinu, byl v nich přítomen kodein a také v nich byl významně zastoupen 

thebain. 6 vzorků obsahovalo méně než 0,5% morfinu a neobsahovaly thebain 

ani kodein.  

Na základě této analýzy byly získány výsledky, které posloužily k výběru 

vzorků pro další šlechtitelskou generaci F3. Hlavním šlechtitelským parametrem 

pro výběr vzorků byl obsah morfinu v makovině menší než 1%, respektive nejlépe 

menší než 0,5%. Avšak pokud vlastnosti rodičů, včetně obsahu alkaloidů, ukazovaly 

na potencionálně odolnou a výnosnou odrůdu s nízkým obsahem alkaloidů, byly 

i nevyhovující vzorky (s větším obsahem morfinu v makovině než 1%) vybrány do další 

generace F3. Ze 162 vzorků generace F2 bylo vybráno 99 vzorků pro generaci F3. 

Z těchto 99 vzorků 9 nevyhovovalo požadavkům na obsah morfinu v makovině menší 

než 1%, přesto tyto vzorky byly vybrány, neboť mají díky svým rodičům předpoklady 

pro odolnou a výnosnou odrůdu s nízkým obsahem alkaloidů. 

Všechny tyto informace poslouží jako šlechtitelský materiál k dalšímu šlechtění 

máku setého v institutu Oseva PRO s.r.o. a v současné době jsou vybrané vzorky máku 

setého vysazovány v šlechtitelských školkách. 
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