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1. Úvod 

 
Základní chemické prvky obsa�ené v rostlinných 

tkáních rozdělují Vaněk a spol.1 takto:  
1.  makroelementy, mezi které patří prvky C, H, O a N 

jako základní slo�ky �ivé hmoty a dále Ca, K, Mg, P 
a S jako tzv. popeloviny, které zůstávají v popelu po 
spálení organické hmoty, 

2.  mikroelementy, jejich� podíl v rostlinných organis-
mech nepřesahuje tisíciny procenta a mezi které patří 
prvky B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo a Zn. Jones a spol.2 do 
této skupiny zařadili je�tě Cl. Prvky jako Na, Si a Co 
je mo�no pova�ovat za u�itečné, kdy například vy��í 
příjem sodíku je charakteristický pro rostliny čeledi 
Chenopodiaceae3. 
Příklady obsahů jednotlivých prvků v rostlinných 

tkáních uvádí tabulka I. V�echny tyto prvky označujeme 
jako esenciální pro jejich nezastupitelný podíl na proce-
sech látkové přeměny. Analýza rostlinných tkání na obsah 
uvedených prvků pak mů�e slou�it pro zhodnocení namě-
řených hladin z hlediska fyziologické potřeby rostlin, pro 
odvození optimální potřeby daných prvků pro dosa�ení 
maximální úrody zemědělsky vyu�ívaných rostlin a pro 
stanovení nutriční hodnoty potravin rostlinného původu. 
Výsledky analýz je mo�no rovně� pou�ít pro testování 
schopnosti půdy zásobovat rostliny těmito prvky1,4,5 a sle-
dování pohybu, transformace a vzájemných vztahů prvků 

v systému půda-rostlina. 
Analýzu rostlinného materiálu mů�eme v rámci ana-

lyticko-vzorkovacího systému rozdělit na několik relativně 
samostatných částí, ke kterým patří odběr vzorku, příprava 
vzorku k měření, měření, tj. generování a dekódování ana-
lytického signálu, a interpretace naměřených dat. Ka�-
dá  z těchto částí má  pro dosa�ení přesných a správných 
výsledků stejnou důle�itost. Ji� při odběru vzorků je třeba 
vzít v úvahu druh rostliny, věk, odebíranou část rostliny, 
dobu odběru, pou�ité hnojení apod. Velmi důle�ité je 
i dal�í zpracování vzorku, jako je odstranění nečistot 
z povrchu rostlin (významné zejména v případě Fe), su�ení 
a homogenizace pokusného materiálu. Ve v�ech případech 
mů�e dojít jak k sekundární kontaminaci vzorku, tak i ke 
ztrátám prvků, kdy např. příli� dlouhé omývání rostlin 
mů�e vést ke ztrátám B a K (cit.2). 

Pro vlastní měření obsahu prvků v rostlinném materi-
álu jsou dnes pou�ívány moderní instrumentální analytické 
metody jako je atomová spektrometrie ve v�ech známých 

Tabulka I 
Příklady obsahů esenciálních prvků v rostlinných tkáních3 

Prvek Oves ve 
stadiu 

odno�ování 

Zrno ovsa Sláma 
ovsa 

Zelená 
biomasa 
řepky 

Na 39 17 4,5 56 

Pa 4,4 4,3 1,2 4,9 

Sa 3,2 2,8 3,3 9,3 

Cla 15 2,7 14 12 

Ka 43 6,4 14 46 

Naa 5,3 0,2 3 1,3 

Caa 9,4 2,2 9,0 29 

Mga 2,1 1,2 1,0 2,0 

Sia 3,5 1,8 3,3 3,4 

Fe b 74 53 85 550 

Mn b 130 80 50 250 

Cu b 7 3 2,3 7 

B b 6 1,1 7 35 

Mo b 2 1,6 1,0 − 

a Hodnoty uvedené v g na kg su�iny, b hodnoty uvedené 
v mg na kg su�iny  
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modifikacích, metody molekulové spektrofotometrie, elek-
trochemické metody, nukleární analytické metody a dal�í. 
Vět�ina těchto metod vy�aduje destrukci organické matri-
ce vzorku a převedení analytů do roztoku. Nepříli� roz�íře-
ná je přímá  analýza suspenze jemně homogenizovaného 
rostlinného materiálu (částice < 160 µm) metodou AAS 
(v plamenové i bezplamenové verzi)6,7 či technické úpravy 
bě�ných měřících technik upravených pro rozklad vzorku 
in situ8. Tyto techniky podrobněji popisují a hodnotí Ma-
der a Čurdová9. Jednou z dal�ích metod je pou�ití metody 
laserové ablace, která častěji nachází vyu�ití při analýzách 
geologických a metalurgických materiálů10. Ahlgrén 
a spol.11 pou�ili této metody pro rozklad certifikovaných 
referenčních materiálů rostlinného původu a nalezli velmi 
dobrou shodu výsledků stanovení Ca, Mg a K s  certifiko-
vanými hodnotami i s obsahy nalezenými po předchozím 
mokrém rozkladu těchto vzorků.  

Problematika rozkladů byla jak po teoretické, tak i po 
praktické stránce mnohokrát souborně zpracována. Nejno-
věj�í přehled metod rozkladu počínaje jejich teoretickým 
základem a konče vybranými praktickými aplikacemi po-
dávají Krakovská a Kuss8. Následující text se omezuje 
pouze na problematiku rozkladu nadzemních částí vy��ích 
rostlin pro stanovení vybraných esenciálních prvků techni-
kami, které vy�adují přítomnost analytu v roztoku. 
Z těchto technik jsme se pak zaměřili na ty v praxi nejfrek-
ventovaněj�í, tedy mokrý a suchý rozklad. Dal�í techniky, 
které je mo�no nalézt v souborných pracích8,12, jako je 
alkalické tavení, fotolytický rozklad či rozklad pomocí 
enzymů, jsou pou�itelné zejména pro speciální aplikace 
a nedočkaly se �irokého uplatnění.  

Do přehledu byly zařazeny i některé zmínky o rozkla-
du zelených řas, proto�e tento materiál se z hlediska prv-
kové matrice od vy��ích rostlin významně neli�í13. Z mak-
roprvků byly zvoleny ty prvky, které jsou nazývány pope-
lovinami1, tedy nikoli C, H, O a N. Problematika síry byla 
v tomto časopise vyčerpávajícím způsobem zhodnocena14, 
proto se na těchto stránkách tímto prvkem rovně� nezabý-
váme. Názvy komerčních produktů jsou uvedeny pouze 
jako příklady daného typu aplikace a v �ádném případě 
neznamenají, �e dané produkty jsou jediné nebo nejlep�í 
v dané kategorii. 

 
 

2. Suchý rozklad 
 

2 . 1 . K l a s i c k ý  s u c h ý  r o z k l a d  
 
Klasický suchý rozklad je charakterizován jako roz-

klad v otevřeném systému, na vzduchu a za atmosférické-
ho tlaku. Při zahřívání vzorku v reakční nádobě z křemen-
ného skla, platiny nebo porcelánu (za nejvhodněj�í se po-
va�uje křemenné sklo12) nejprve dochází k úniku vody 
přítomných a vzniklých těkavých zplodin. Se zvy�ováním 
teploty pak dochází k postupné destrukci organické hmoty. 
V tomto stadiu se mohou ve vzorku vytvářet centra lokál-
ního záhřevu s podstatně vy��í teplotou ne� je zvolená 
mineralizační teplota15. Aby suchý rozklad probíhal plynu-

le a bez exotermních reakcí, je nutno zvy�ovat teplotu 
mineralizace velmi zvolna nebo zuhelnaťovat vzorky nej-
prve mimo pec při teplotě 200−300 °C na horké desce 
s definovaným nárůstem teploty12. Systematické chyby 
způsobené nedefinovatelným průběhem teploty zejména 
v první fázi rozkladu lze do značné míry redukovat preciz-
ně propracovaným teplotně-časovým re�imem rozkladu. 
Takové pracovní postupy, obvykle upravené dle typu ana-
lyzovaného materiálu, vedou ke správným hodnotám obsa-
hu sledovaných prvků a nedochází ke ztrátám analytů vy-
těkáním v místech okam�itého zvý�ení teploty vzorku15−17. 

Teplota rozkladu obvykle není ni��í ne� 450 °C; tato 
teplota vede u vět�iny biologických materiálů k úplné de-
strukci organické matrice vzorku. Maximální teplota roz-
kladu pak zpravidla nepřekračuje 550 °C. Význam doko-
nalého rozkladu organické matrice vzorku vystupuje do 
popředí zejména při pou�ití elektrochemických metod 
stanovení prvků, kde zbytky organické hmoty záva�ným 
způsobem interferují18. Byly popsány retence analytů na 
uhlíkaté zbytky po rozkladu biologického materiálu za 
ni��í teploty19, zejména v případě mědi20. Při vy��ích tep-
lotách se zvy�uje nebezpečí ztráty analytů vytěkáním21, 
retencí na pevný zbytek po rozkladu rostlinného materiá-
lu22, popř. retencí na stěny reakční nádoby12,21. Nejvý-
znamněj�ím problémem se při rozkladu rostlinného mate-
riálu jeví retence prvků na nerozpustný zbytek po rozkla-
du, který je v tomto případě tvořen zejména silikáty, je-
jich� koncentrace je v některých rostlinných tkáních velmi 
vysoká23. Llimous a Fallavier24 zaznamenali úměrné sni�o-
vání stanovených hodnot obsahu draslíku v mineralizátech 
palmových listů v závislosti na zvy�ujícím se obsahu kře-
míku v tomto materiálu. Rovně� vápník a hořčík nebyly 
převedeny do roztoku kvantitativně. Je-li koncentrace kře-
míku v analyzovaném materiálu vy��í ne� 3,5 %, pak auto-
ři konstatují, �e křemík je nutno ze zbytku po rozkladu 
odstranit pou�itím kyseliny fluorovodíkové. Význam úpl-
ného odstranění silikátového zbytku po suchém rozkladu 
nejrůzněj�ích rostlinných materiálů dokumentují i dal�í 
autoři25−27. 

Velmi často se také pou�ívá tzv. pomocné činidlo, 
nejčastěji minerální kyselina, dusičnan nebo síran, které 
zvy�uje účinnost rozkladu, sni�uje mo�nost ztrát analytu 
vytěkáním a omezuje jeho kontakt s povrchem reakční 
nádoby12. Podrobně shrnují pou�ívaná pomocná činidla 
Mader a spol.18, přičem� lze konstatovat, �e postupy, které 
nezařazují pomocné oxidační činidlo, jsou ve významné 
men�ině. 

Při pou�ití suchého rozkladu je také nutno zvolit opti-
mální poměr navá�ky vzorku a roztoku pou�itého pro pře-
vedení mineralizátu do roztoku (zpravidla zředěná HNO3 
nebo HCl). Při pou�ití příli� malého objemu roztoku nedo-
chází k úplnému rozpu�tění resp. vylou�ení popela, co� 
vede k nesprávným výsledkům28. 

Některé příklady rutinního pou�ití suchého rozkladu 
při analýzách vzorků vy��ích  rostlin a řas shrnuje tab. II, 
dal�í mo�nosti pou�ití této metody je pak mo�no najít 
v pracích29−31. 
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2 . 2 . M o d e r n í  v e r z e  s u c h é h o   
r o z k l a d u  

 
Pro zvý�ení účinnosti suchého rozkladu byla vyvinuta 

řada zařízení, v nich� mineralizace probíhá namísto na 
vzduchu v prostředí kyslíku či jiného oxidačního plynu 
(resp. směsi plynů), někdy i za zvý�eného tlaku. Tyto me-
tody pak umo�ňují sní�ení maximální teploty rozkladu, 
co� sni�uje nebezpečí ztrát analytu vytěkáním či retencí. 
Některá zařízení pou�ívaná k rozkladu vzorku v uzavře-
ném systému v prostředí zvý�eného tlaku kyslíku či 
v proudu kyslíku popisuje ve své knize Bock12. 

Runkel a Baar32 pou�ili pro rozklad vzorků řas mine-
ralizaci v prostředí nízkoteplotního kyslíkového plazmatu. 
Stejnou metodu aplikovali i Hilpert a Waidmann33 
v případě vzorků jehličí. Suchý rozklad vzorku v prostředí 
NO2 s pou�itím finální teploty rozkladu 300−350 °C popsa-
li Franko a Kosta34. Podrobný popis dal�ích metod suchého 
rozkladu v otevřeném, polouzavřeném i uzavřeném systé-
mu, za atmosférického i zvý�eného tlaku a v prostředí kys-
líku či jiných plynů shrnují Krakovská a Kuss8. V České 
republice a na Slovensku je na trhu mineralizátor APION 
(Tessek, Ltd.). Jedná se o elektricky vyhřívaný duralový 
horký blok a rozklad probíhá v prostředí superoxidační 
směsi plynů O2 + O3 + NOx. Teplotu zpopelnění je mo�no 
zvolit v rozmezí 300−400 °C, dobu zpopelnění v rozmezí 
0−14 h. Pro rozklad biologických materiálů je nutno pou�ít 
maximální teploty (tj. 400 °C) a doby zpopelnění mezi 10 
a 14 hodinami35. Ve vzorcích čtyř biologických certifiko-
vaných referenčních materiálů SRM NIST (USA), minera-
lizovaných v přístroji APION, byl stanoven obsah někte-
rých stopových prvků a nalezené výsledky odpovídaly 
certifikovaným hodnotám36. I při pou�ití tohoto minerali-
zátoru přichází v úvahu retence prvků na silikátový zbytek 
a nutnost jeho odstranění přídavkem kyseliny fluorovodí-

kové37; ztráty retencí jsou v�ak v tomto případě ni��í ve 
srovnání s klasickým suchým rozkladem z důvodu ni��í 
teploty rozkladu. Při analýzách rostlinných materiálů 
s vysokým obsahem manganu byl při pou�ití superoxidač-
ní směsi zaznamenán vznik obtí�ně rozpustného MnO2, 
tak�e pro kvantitativní převedení manganu do roztoku bylo 
nutno popel nejprve zahřívat s malým mno�stvím koncent-
rované HCl38. 

Významnou nevýhodou klasického suchého rozkladu 
je poměrně dlouhá doba potřebná pro úplné rozlo�ení 
vzorku. Jako minimální doba rozkladu se uvádí 3 h (viz 
tab. II), ale velmi často je zapotřebí doby mnohem del�í18. 
Dlouhodobá expozice analyzovaného materiálu vzduchu 
v otevřeném systému rovně� mů�e vést k sekundární kon-
taminaci vzorku z prostředí laboratoře12. Proto se v posled-
ní době objevují i metody, které pro destrukci organické 
matrice vzorku pou�ívají jiné způsoby ohřevu ne� je kla-
sická muflová pec a horká deska. Pro spálení organické 
matrice vzorku (zatím pouze pro stanovení obsahu popelo-
vin v daném vzorku) je mo�no pou�ít i mikrovlnné pece 
s keramickou vlo�kou absorbující mikrovlnné záření 
(CEM, USA, cit.39). Relativní novinkou je vysokoteplotní 
mikrovlnná muflová pec (Milestone, Itálie) s programo-
vatelným teplotně-časovým re�imem a teplotou spalování 
v rozmezí 450−900 °C (cit.40), vhodná i pro rozklady před-
cházející stanovení stopových prvků. Tato technika rovně� 
vede k významnému zkrácení doby rozkladu. 

 
 

3. Mokrý rozklad 
 

3 . 1 .  M o k r ý  r o z k l a d  z a  a t m o s f é -
r i c k é h o  t l a k u  

 
Pro rozklad biologických materiálů na mokré cestě při 

Tabulka II 
Některé příklady metod klasického suchého rozkladu rostlinného materiálu 

Materiál Navá�ka  
[g] 

Pomocné  
činidlo 

Teplota 
[°C ] 

Doba 
[h] 

Prvky Lit. 

Listy −a Mg(NO3)2 500 do bílého popela v�echny esenciální prvky 2 

Řasy 2,0 − 450 3 K, Ca, Mg, Fe, Mn, Cu, Zn 32 

Rostliny 5,0 − 500 −a Ca 89 

Zelenina, řasy 0,1−10 HNO3 450 do bílého popela Cu, Zn, Fe 90 

Zelenina 1,0 − 500 3 K 91 

Krmiva 1−5 HCl 550 3 Ca, Cu, Fe, Mg, Mn, K, Zn 92 

Krmiva 1−5 − 550 3 Ca, K, Mg, Cu, Fe, Mn, Zn 93 

Krmiva 10 − 450 −a K 94 

Rostliny 2,0 HNO3 500 14 −a 94 
a Neuvedeno 
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atmosférickém tlaku v otevřeném či polouzavřeném systé-
mu se pou�ívají minerální kyseliny jako H2SO4, HNO3, 
HClO4, HCl v nejrůzněj�ích kombinacích, případně dopl-
něné přídavky dal�ích oxidačních činidel (H2O2) či kataly-
zátoru (Se, Hg, Cu, cit.41). 

Koncentrovaná HClO4 je při teplotách pou�ívaných 
při rozkladu silným oxidačním a dehydratačním činidlem a 
z pou�ívaných kyselin je pova�ována za nejúčinněj�í. Její 
pou�ití v�ak vy�aduje dodr�ení řady bezpečnostních opat-
ření, která potlačí případné riziko exploze reakční smě-
si12,41,42. Biologický materiál se obvykle rozkládá nejprve 
samotnou HNO3 a teprve po rozlo�ení vět�í části organic-
ké matrice vzorku se k ochlazenému roztoku přidává 
HClO4. V �ádném případě by se tato reakční směs neměla 
odpařit a� do sucha2. Munter a Grande43 v�ak upozorňují 
při pou�ití této kyseliny na vznik málo rozpustného 
KClO4, který vede k ni��ím výsledkům stanovení draslíku 
v rostlinném materiálu ve srovnání s certifikovanými hod-
notami. 

Kyselina dusičná se mů�e pou�ívat samostatně44,45, 
ale její účinnost je omezena nízkým bodem varu. Některý-
mi autory je jednoznačně označována za nedostačující pro 
rozklad biologického materiálu za atmosférického tlaku46. 
Nejčastěji se pou�ívá jako součást reakčních směsí, z nich� 
Jiránek a Tlučhoř47 doporučují zejména (HNO3 + HClO4) 
a (HNO3 + H2SO4). Huang a Schulte48 navrhují nahradit 
kyselinu chloristou peroxidem vodíku, zejména 
z bezpečnostních důvodů, a obě směsi pova�ují z hlediska 
účinnosti rozkladu za plně srovnatelné. 

Při pou�ití kyseliny sírové v reakční směsi upozorňují 
Jones a spol.2 na mo�né ztráty Ca koprecipitací nerozpust-
ného CaSO4. Bradfield49 pak zaznamenal ztráty manganu 
adsorpcí na sírany kovů alkalických zemin. Jinými autory 
je v�ak pou�ití směsi HNO3 + H2SO4 pro rozklad vzorků 

obilovin a zelenin doporučováno50. Hu a Barker51 pak pub-
likovali metodu mokrého rozkladu rostlinných tkání 
v koncentrované H2SO4 s pou�itím směsného katalyzátoru 
(Na2SO4 + CuSO4) pro stanovení obsahů N, P, K, Ca a Mg 
a výsledek ověřili analýzou referenčních materiálů. 

Poměrně frekventované je pou�ití kyseliny chlorovo-
díkové pro rozklad rostlinného materiálu, a to jak koncent-
rované52, tak i zředěné vodou v poměru 1:1 (cit.53) nebo 
pouze na 1 mol.l−1 koncentraci54. Teplota rozkladu se 
v těchto případech pohybovala mezi 60 a 110 °C a stano-
vovány byly obsahy v�ech sledovaných esenciálních prv-
ků.  

Pou�ití kyseliny fluorovodíkové jako součást reakční 
směsi doporučuje Bartels55 při rozkladu rostlinného mate-
riálu pro stanovení Ca a Mg, zatímco u ostatních esenciál-
ních prvků ji nepova�uje za nezbytnou. Naopak Greenberg 
a spol.56 a Lindstrom a spol.57 upozorňují na mo�nost ztrát 
analytu nedostatečnou solubilizací rostlinného materiálu 
(listy ovocných stromů) při mokrém rozkladu a doporučují 
HF do mineralizační směsi zařadit. Je zřejmé, �e pou�ití 
této kyseliny závisí na pou�ité mineralizační směsi i na 
typu analyzovaného vzorku, zejména na obsahu křemíku 
v tomto vzorku. Velký přebytek HF v�ak mů�e vést 
k tvorbě málo rozpustných fluoridů (MgF2, CaAlF5 apod.), 
pro jejich� eliminaci se doporučuje přídavek kyseliny bori-
té do reakční směsi58. 

Některé příklady rutinního pou�ití různých minerali-
začních směsí pro mokrý rozklad v otevřeném systému 
uvádí tab. III. V dostupné literatuře je pak mo�no najít 
celou řadu dal�ích analytických metod zahrnujících někte-
rou z variant mokrého rozkladu59−61. 

Pro zvý�ení účinnosti rozkladu biologického materiá-
lu na mokré cestě při atmosférickém tlaku je mo�no pou�ít 
i zařízení, kde je pro ohřev reakční směsi v křemenné ná-

Tabulka III 
Některé příklady metod mokrého rozkladu rostlinného materiálu za atmosférického tlaku 

Materiál Navá�ka
[g] 

Reakční směs Výsledný objem
[ml ] 

Prvky Lit. 

Řasy 0,5 HNO3, HClO4 100 K, Ca, Mg, Fe, Mn, Cu, Zn 32 

Zelenina 5,0 HNO3, H2SO4 50 Cu, Fe 90 

Řasy 5,0 HClO4, H2O2 50 Cu, Fe 90 

Krmiva 2,5 HNO3, H2SO4 50 Fe, Mn, Cu, Zn 93 

Rostl. RM −a HNO3, H2O2 −a Cu, Zn, Mn, K, Mg, Fe, Ca 95 

Rostl. RM −a HNO3 −a Cu, Mn 96 

Listy 0,5 HNO3 15 Zn 97 

Pícniny 0,2 HNO3, H2SO4 10 Mo 98 

Listy 0,3 H2SO4, H2O2, Se, k. salicylová 20 P, K, Ca, Mg 99 

a Neuvedeno 
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dobce pod zpětným chladičem vyu�íváno mikrovlnného 
ohřevu62. Zařízení (ProLabo Microdigest A 301, Francie) 
je konstruováno tak, �e mikrovlnné záření je fokusováno 
přímo na vzorek zalitý reakční směsí. Tohoto postupu 
vyu�il Mingorance63, který rozkládal vzorky rostlinného 
materiálu ve směsi H2SO4 + H2O2 pro stanovení obsahů 
Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, P a Zn. Byla popsána i extrakce 
Mg, Mn a Zn z jemně homogenizovaných rostlinných 
tkání (velikost částic < 50 µm) pomocí ultrazvuku 
v prostředí 0,3% HCl, přičem� výsledky stanovení prvků 
korespondovaly s bě�nými metodami rozkladu64. 

 
3 . 2 .  M o k r ý  r o z k l a d  z a  z v ý � e n é h o  

t l a k u  
 
Zvý�ení účinnosti samotné HNO3 je mo�né i při vyu-

�ití mokrého rozkladu za zvý�eného tlaku, kdy je reakční 
směs umístěna do hermeticky uzavřeného prostoru 
a vystavena účinkům teplot vy��ích, ne� je bod varu azeo-
tropu HNO3 (122,4 °C) při atmosférickém tlaku. Současně 
dojde k výraznému vzestupu tlaku v reakčním prostoru 
(jednotky a� desítky MPa). 

S výjimkou ojedinělých příkladů, kdy byl rostlinný 
materiál rozkládán ve směsi HClO4 a H2O2 v uzavřené 
silnostěnné křemenné nádobě při teplotě 80 °C (cit.65), 
velká část aplikací mokrého rozkladu za zvý�eného tlaku 
vyu�ívá teflonových či křemenných reakčních nádob uza-
vřených v silném kovovém plá�ti66. Při pou�ití takovýchto 
tlakových bomb nenalezli Gallorini a spol.67 významné 
rozdíly v obsazích Zn, Mn a Co ve srovnání s výsledky 
nedestruktivní instrumentální neutronové aktivační analý-
zy. 

Mokrý rozklad biologického materiálu v uzavřeném 
systému v prostředí koncentrované kyseliny dusičné má 
podle Knappa46 následující výhody ve srovnání 
s otevřeným systémem: 
−  nedochází ke ztrátám prvků vytěkáním, 
−  krat�í doba rozkladu a jeho vy��í účinnost, 
−  mů�e být pou�ita samotná kyselina dusičná, kterou je 

mo�no relativně snadno připravit ve vysoké čistotě, 
−  pou�ívá se ni��í objem reagencií, co� vede ke sní�ení 

úrovně slepého pokusu, 
−  nepřichází v úvahu sekundární kontaminace vzorku 

během rozkladu z prostředí laboratoře. 
Mo�nost zvý�ení teploty rozkladu je v tomto případě 

omezena materiálem, ze kterého jsou vyrobeny reakční 
nádoby. Maximální doporučené teploty rozkladu při pou�i-
tí nádob z PTFE, PFA či jiného podobného plastu shrnují 
Krakovská a Kuss8. Silnostěnné tlakové reakční nádoby 
z PTFE jsou omezeny maximální teplotou 240 °C. Ukazu-
je-li se jako nezbytné pou�ití vy��ích teplot rozkladu, pak 
doporučuje Knapp46 přejít na reakční nádoby křemenné. 
Würfels a spol.68,69 upozorňují, �e při pou�ití teploty roz-
kladu ni��í ne� 280 °C není biologický materiál kompletně 
rozlo�en samotnou HNO3 a přítomné organické zbytky 
mohou komplikovat či dokonce znemo�nit stanovení prv-
ků zejména elektrochemickými metodami. Při pou�ití 
plamenové AAS mů�e viskozita a zvý�ené povrchové 

napětí roztoku se zbytky organické matrice vzorku kom-
plikovat nasávání vzorku do plamene. Naopak při stano-
vení obsahu prvků ve vzorcích zemědělských plodin me-
todou ICP-OES je pova�ován za dostačující rozklad v 6 N 
HCl při teplotě pouze 80 °C (cit.70). Při teplotě plazmatu 
(tisíce Kelvinů) se zbytky neúplně rozlo�ené organické 
matrice vzorků úplně odstraní a k chemickým interferen-
cím nedochází. 

Komerčně dostupné vysokoteplotní rozkladné zaříze-
ní High Pressure Asher − HPA (Anton Paar Company, 
Graz, Rakousko) je jednou z mo�ností ře�ení tohoto pro-
blému. Jedná se o rozklad vzorku (obvykle 0,1−0,5 g) 
v křemenných nádobách v prostředí koncentrované HNO3 
při maximální teplotě 320 °C v autoklávu, ve kterém je 
mo�no dosáhnout tlaku a� 14 MPa (cit.46). Stejného zaříze-
ní pou�ili při svých analýzách i White71 a Würfels72, který 
pro voltametrické stanovení Cu v mineralizátech mořských 
řas doporučuje odpařit nadbytečnou HNO3 a odparek poté 
rozpustit ve zředěné HNO3. 

V posledních několika letech jsou v analytických 
laboratořích velmi frekventována zařízení vyu�ívající mik-
rovlnného záření jako zdroje energie pro ohřev kapalné 
reakční směsi v uzavřené nádobě bez ohřevu nádoby 
a vněj�ího prostoru. Na trhu je mo�no najít několik systé-
mů speciálně vyvinutých pro aplikaci v analytické chemii, 
vyrobených z materiálů odolných proti působení koroziv-
ními parami silných kyselin a vybavených zařízením pro 
kontrolu teploty a tlaku uvnitř reakčních nádob. Popis 
jednotlivých typů komerčně dostupných zařízení, včetně 
základních technických parametrů jako je výkon, doba 
rozkladu, materiál rozkladných nádob, navá�ka vzorku či 
směsi kyselin pou�ívané při rozkladu shrnují Krakovská 
a Kuss8, nebo Mader a Čurdová9. Materiál reakčních ná-
dob, konstrukční uspořádání a s tím související maximální 
tlak uvnitř reakční nádoby jsou determinujícím faktorem 
účinnosti rozkladu organické matrice vzorku, a tím i pou-
�itelnosti mineralizátu pro jednotlivé analytické měřící 
techniky, jak je diskutováno vý�e u mokrého rozkladu 
s konvenčním ohřevem reakčních nádob. Teoretický zá-
klad mikrovlnných rozkladů pak poskytují zejména Kings-
ton a Jassie73 a Knapp46,74.  

Z literatury jsou známy různé aplikace mikrovlnného 
rozkladu pro mineralizaci rostlinného materiálu pro stano-
vení obsahu esenciálních prvků. Lajunen a spol.75 doporu-
čují pro stanovení obsahu Mg, Ca a Mn pou�ít směsi 
HNO3 + HCl, pro stanovení Fe, Zn a Cu pak směsi HNO3 
+ HF + H2O2. Směs HNO3 + HCl (event. je�tě s přídavkem 
H2O2) byla pou�ita i v dal�ích publikovaných pracích76,77. 
Byly rovně� dolo�eny shodné výsledky obsahu prvků 
v rostlinném materiálu jak ve srovnání s jinými metodami 
rozkladu78, tak i vzhledem k certifikovaným hodnotám 
pou�itých referenčních materiálů79. Wu a spol.80 rozkládali 
vzorky referenčních materiálů rostlinného původu ve smě-
si HNO3 + H2O2 a stanovili správné obsahy B, Ca, Cu, 
Mg, Mn a Zn, zatímco v případě Fe se naměřené hodnoty 
pohybovaly v rozmezí 70�100 % certifikované hodnoty. 
Zdá se tedy, �e retence prvků na silikátový pevný zbytek 
přichází v men�í míře v úvahu i při těchto metodách roz-
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kladu. Novozamsky a spol.81 nalezli v nerozpustném zbyt-
ku po mikrovlnném rozkladu rostlinných tkání významné 
podíly Ca, Mg a Si, a to i v případě, �e pou�ili HF jako 
součást reakční směsi. Pro dokonalé rozlo�ení nerozpust-
ného zbytku doporučují nejprve zahřívat vzorek 
v otevřených nádobách s HF, poté tuto kyselinu odpařit 
a dokončit rozklad v uzavřených nádobách s mikrovlnným 
ohřevem ve směsi H2O2 + HNO3. 

 
4. Závěr 

 
Je zcela zřejmé, �e pro rozklad rostlinných materiálů 

byla vyvinuta a ověřena nesmírně �iroká �kála metod, kdy 
mezi jednotlivými metodickými postupy existují zdánlivě 
jen nepatrné rozdíly. Ve stejné míře se pou�ívají rozklady 
na suché i na mokré cestě, přesto�e k suchému rozkladu se 
vyskytují v literatuře vá�né výhrady82,83, zejména pro níz-
kou přesnost a riziko ztrát analytů během spalování, či 
mo�nost vzájemné kontaminace vzorků s různým obsahem 
analytů během rozkladu84. Hoenig a spol.85 v�ak nenalezli 
statisticky významné rozdíly mezi suchým a mokrým roz-
kladem, přičem� správnost výsledků byla ověřena analý-
zou certifikovaných referenčních materiálů. Rovně� 
Rechcigl a Payne86 nenalezli významné rozdíly mezi mok-
rým rozkladem s tradičním i mikrovlnným ohřevem 
a suchým rozkladem, nicméně preferují mikrovlnný roz-
klad pro rychlost, jednoduchost a bezpečnost postupu. Ke 
stejnému závěru dospěli i Matějovič a Duráčková87, kteří 
stanovovali v rostlinném materiálu obsahy Ca, Mg, K, P, 
Na, Fe, Zn, Cu a Mn. Z vý�e citovaných prací týkajících se 
suchého rozkladu jednoznačně vyplývá, �e tato metoda 
vy�aduje precizně propracovaný teplotně-časový program 
mineralizace, který jedině vede k dostatečně přesným 
a správným výsledkům. 

O rovnocennosti obou metod rozkladu svědčí i fakt, 
�e oficielní metodika AOAC 985.01 pro stanovení B, Ca, 
Cu, Fe, Mg, Mn, K a Zn v rostlinném materiálu uvádí al-
ternativně jak suchý rozklad vzorku při 500 °C s pou�itím 
HNO3 jako pomocného činidla, tak i mokrý rozklad vzor-
ku ve směsi HNO3 + HClO4 (cit.88). 

Je zřejmé, �e jak u suchého, tak i u mokrého rozkladu 
směřuje vývojový trend směrem k moderním, často auto-
matizovaným laboratorním zařízením pro rozklad vzorku, 
která zaručují vy��í rychlost rozkladu při stejné či vy��í 
účinnosti rozkladu. Při pou�ívání vhodných standardních 
operačních postupů pro jednotlivé typy biologických mate-
riálů lze dosáhnout dostatečně přesných a správných vý-
sledků. Zále�í jen na personálních a finančních mo�nos-
tech jednotlivých laboratoří a částečně té� na tradici 
a zvyklostech těchto laboratoří, pro který z mo�ných pří-
stupů k rozkladu vzorků se rozhodnou. Dále pak zále�í na 
instrumentální analytické technice, kterou je příslu�ná 
laboratoř vybavena a pro kterou má metoda rozkladu za 
úkol vzorek připravit. 

 
Problematika byla ře�ena v rámci výzkumného zámě-

ru M�MT 412 100 005 a projektu GAČR číslo 
525/02/0301. 
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 J. Szákováa and P. Maderb (aDepartment of Agro-
chemistry and Plant Nutrition, b Department of Chemistry, 
Faculty of Agronomy, University of Agriculture, Prague): 
Basic Decomposition Techniques of Aboveground Parts 
of Higher Plants for Determination of Some Essential 
Elements (Ca, K, Mg, P, B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo and 
Zn) 

Most analytical techniques routinely used for determi-
nation of some essential elements (P, S, K, Ca, Mg, B, Mn, 
Cu, Zn, Co, Mo, Fe and Cl) in plants require destruction of 
organic matrix of the sample before measurement. Large 
number of decomposition methods are available for min-
eralization of plant materials before determination of these 
elements. Dry ashing and wet decomposition in both clas-
sic and modern versions are still most frequent and there-
fore are described and discussed in this paper. The dry 
ashing method requires a detailed time - temperature stan-
dard operation procedure which leads to sufficiently pre-
cise and accurate results. Under the controlled conditions, 
dry and wet decomposition techniques are comparable in 
their performance. Recently, modern, automated labora-
tory equipment for both decomposition techniques was 
developed and introduced to the market. The choice of  
suitable decomposition methods depends on financial pos-
sibilities, and experience of laboratory staff of particular 
analytical laboratories as well as on traditions and usage of 
these laboratories. However, the analytical measurement 
technique should be the dominant factor in this context.  
 

 


