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Anotace 

Materiál skrze soubor jednoduchých pokusů s potravinami slouží k rozšíření znalostí a popularizaci 

chemie mezi žáky základních škol. Charakter pokusů se liší – materiál obsahuje jednoduché 

demonstrační pokusy, seznamující žáky s barevností různých oxidačních stavů organických barviv a 

chováním tuků v nepolárním prostředí, žákovské pokusy, seznamující žáky se zajímavými 

vlastnostmi některých potravin, a materiál pro badatelsky orientované výuky, jejímž účelem je vést 

žáky k poznání tématu na základě jejich práce s vlastními hypotézami, experimenty a prvky učení 

se chybou.  
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Stanovení obsahu vitaminu C v přírodním materiálu  

–badatelsky orientovaná výuka– 

 

Jméno:    _______________________________________________________________________ 

Spolupracovníci/ce:  _______________________________________________________________________ 

Datum:    ___________________ 

Pomůcky 

struhadlo, plastové kelímky, sítko, váhy, lžička, filtrační papír, kapátko 

Materiál a činidla 

Přírodní materiál:  Brambory, petržel, pomeranče, kiwi, jablka, banány, citrony a další přírodní 

materiál dle vlastní volby. 

Činidla: Jodová desinfekce Betadine, tabletky vitaminu C s obsahem 100 mg 

vitaminu C, roztok škrobu.  

Než začnete pracovat 

Vzpomeňte si, co jste slyšeli nebo víte o vitaminu C. Zapište do rámečku aspoň dvě různé informace.  

 

 

 

 

Vzpomeňte si, co jste slyšeli nebo víte o škrobu. Zapište do rámečku aspoň dvě různé informace.  

 

 

 

 

 

Test činidel 

Pro dnešní badatelský počin máte k dispozici činidla uvedená výše na této stránce. Nyní se pokuste 

provést vzájemné reakce mezi jednotlivými činidly. Výsledky reakcí popište do rámečků. 

Průběh reakce mezi roztokem vitaminu C a roztokem škrobu: 
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Průběh reakce mezi jodovou desinfekcí Betadine a roztokem škrobu: 

 

 

 

Průběh reakce mezi jodovou desinfekcí Betadine a roztokem vitaminu C: 

 

 

 

Průběh reakce mezi roztokem škrobu s přídavkem roztoku vitaminu C s jodovou desinfekcí 

Betadine (Betadine přidávejte dokud nedojde k výrazné změně): 

 

 

 

Pokuste se na základě předchozího pozorování vyslovit hypotézu, jak se chová jod k vitaminu C: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh a provedení experimentu s vitaminem C 

Na základě předchozí hypotézy, jak reaguje vitamin C s jodem se pokuste navrhnout, jak byste 

prakticky stanovili, kolika mg vitaminu C odpovídá 1 kapka jodové desinfekce Betadine. Popište 

navrhovaný postup s pomůckami a činidly, které máte k dispozici:  
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Prakticky proveďte navržený experiment v předchozím rámečku a stanovte, kolika mg vitaminu C 

odpovídá 1 kapka jodové desinfekce Betadine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamyslete se, jak se vám stanovení podařilo a co byste podruhé udělali jinak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Určení množství vitaminu C v přírodním materiálu 

Na základě předchozích experimentů a pozorování se pokuste navrhnout, jak by se dal stanovit 

obsah vitaminu C v ovoci a zelenině. Podívejte se rovněž velmi dobře na pomůcky, které máte 

k dispozici. Návrh vašeho postupu popište do rámečku  
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Dohodněte se ve skupině a vyberte si 2 nebo 3 druhy ovoce či zeleniny, ve kterých se pokusíte 

stanovit obsah vitaminu C za pomoci vašeho návrhu. Popište, jak experimenty proběhly a k jakým 

výsledkům jste došli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamyslete se, jak se vám stanovení podařilo a co byste podruhé udělali jinak. 

 

 

 

 

 

 

 

Porovnejte vaše změřené obsahy vitaminu C s průměrnými hodnotami obsahu vitaminu C 

v potravinách. Pokuste se vysvětlit, co by mohlo způsobit rozdíly mezi vašimi naměřenými 

hodnotami a průměrnými hodnotami. 

 

 

 

 



MAS Lednicko-valtický areál, z.s. 

Projekt: Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009693 

Sídlo: Lidická 3116/134, 690 03 Břeclav 

7 

 

 

 

 

 

 

Závěr 

Zformulujte závěr z dnešního laboratorního cvičení. 
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Tabulka 1: Průměrné obsahy vitaminu C v ovoci a zelenině 

Ovoce/zelenina 
Obsah vitaminu C 

(mg / 100 g plodiny) 
Ovoce/zelenina 

Obsah vitaminu C 

(mg / 100 g plodiny) 

zelí bílé 39 pomeranč 51 

zelí červené 51 meruňky 11 

květák 69 kiwi 71 

paprika červená 150 jahody 67 

pórek 24 jablka 9 

rajčata 25 grep 43 

křen 120 citron 49 

cibule 43 banány 11 

brokolice 114 černý rybíz 166 

okurka 10 červený rybíz 35 

nať celeru 89 hrozny bílé 4 

petržel 67 mandarinky  32 

brambory 30 šípky 747 
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Důkaz vitamínu C v přírodním materiálu 

–žákovský experiment– 

Princip a komentář 

Vitamíny jsou esenciální látky, které si naše tělo neumí vyrobit samo a proto je potřeba je přijímat 

v potravě. Výjimkou není vitamín C, kterého bychom denně měli přijmout alespoň 50 mg. Nachází 

se v citrusových plodech, rajčatech, jahodách aj.  

Tento vitamín je pro nás důležitý z toho důvodu, že je to antioxidant a tak udržuje určité redoxní 

pochody v těle na redukované formě. Pomáhá zejména proti oxidaci dvojmocného železa 

v hemoglobinu na trojmocné, což by vedlo k rozpadu důležitého krevního barviva.  

Vitamin C je po chemické stránce kyselina askorbová, resp. 

kyselina L-askorbová. Jak již bylo zmíněno, má redukční 

schopnosti, čehož můžeme využít pro její stanovení: 

Železité ionty jsou schopny vytvářet rudé zbarvení 

s thiokyanatanem draselným (KSCN), což ale jejich redukovaná 

forma – železnaté ionty nedokáží. 

𝐹𝑒3+ + 3𝑆𝐶𝑁− → [𝐹𝑒(𝑆𝐶𝑁)3] 

Pokud tedy vitamin C budeme přikapávat k červenému komplexu železitých iontů s KSCN, bude 

docházet souběžně k redukci železitých (Fe3+) na železnaté (Fe2+) ionty a červené zbarvení tak zmizí.  

Podobně můžeme využít schopnosti vitaminu C redukovat původně modré Fehlingovo činidlo 

obsahující měďnaté ionty (Cu2+). Ve zkumavce přidáme k Fehlingovu činidlu vitamin C a po zahřátí 

se vytvoří červenohnědé zbarvení způsobené zredukovaným oxidem měďným (Cu2O). 

Vitamin C je rovněž schopen redukovat hnědý roztok jodu (I2) na bezbarvý jodid (I–). Přidáme-li 

vitamin C do roztoku jodu, dojde k jeho odbarvení.  

Pomůcky 

zkumavky (9×), kádinka 150 ml (3×), třecí miska s tloučkem, střička s destilovanou vodou, kapátko 

nebo plastová pipetka (4×), 2 vzorky ovoce a zeleniny (např. citrusový plod a paprika), jemné plátno, 

tyčinka, kahan, zápalky, varný kruh a síťka nebo plotýnka, vodní lázeň, stojan,  

Chemikálie 

vitamin C v tabletách, thiokyanatan draselný KSCN <1% vodný roztok, chlorid železitý FeCl3 5% 

vodný roztok, Fehlingovo činidlo, jodová tinktura 

Pracovní postup 

1. V kádince ve vodě suspendujte dvě tablety vitaminu C a suspenzi nechte usadit. 

Obrázek 1: Vitamin C 
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2. Z vybraného plodu si připravte asi 50 ml vodného extraktu. Polovinu citrusu vymačkejte a 

zřeďte vodou. V případě tuhého ovoce či ovoce se slupkou rozetřete části plodu v třecí 

misce trochu písku, rozřeďte vodou a dekantujte. 

3. S výše připravenými vzorky (tablety a ovoce/zelenina) proveďte zkoušky na vitamin C.  

a. Pro důkaz vitaminu C pomocí železitých iontů proveďte následující postup. 

Do zkumavky si nalijte asi 1 ml roztoku chloridu železitého (FeCl3) a několik kapek 

roztoku thiokyanatanu draselného (KSCN). Do zkumavky následně přidávejte 

kapátkem pomalu vzorek obsahující vitamin C a pozorujte případné změny.  

b. Důkaz vitaminu C Fehlingovým činidlem proveďte tak, že 4 ml čerstvě připraveného 

Fehlingova činidla nalijete do zkumavky a přidejte k němu stejné množství vzorku 

obsahujícího vitamin C. Zahřejte na vodní lázni a zapište pozorované změny 

zabarvení. 

c. Při provedení důkazu vitaminu C pomocí jodu nalijte 4 ml jodové tinktury 

do zkumavky a přidejte stejné množství roztoku vzorku s obsahem vitaminu C. 

Pozorujte změny zabarvení. 
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Důkaz vitamínu C v přírodním materiálu 

–žákovský experiment– 

 

Jméno:    _______________________________________________________________________ 

Spolupracovníci/ce:  _______________________________________________________________________ 

Datum:    ___________________ 

Pomůcky 

zkumavky (9×), kádinka 150 ml (3×), třecí miska s tloučkem, střička s destilovanou vodou, kapátko 

nebo plastová pipetka (4×), 2 vzorky ovoce a zeleniny (např. citrusový plod a paprika), jemné plátno, 

tyčinka, kahan, zápalky, varný kruh a síťka nebo plotýnka, vodní lázeň, stojan,  

Materiál a činidla 

Přírodní materiál:   2 vzorky ovoce a zeleniny (např. citrusový plod a paprika)  

Činidla: vitamin C v tabletách, chlorid sodný NaCl 2% roztok, thiokyanatan draselný 

KSCN <1% vodný roztok, chlorid železitý FeCl3 5% vodný roztok, Fehlingovo 

činidlo, jodová tinktura 

Vyhodnocení 

Zapište, jaké zdroje vitaminu C jste vybrali pro experiment. 

Vzorky vitamínu C 

 

 

 

 

 

 

 

Zapište pozorované změny při reakci vybraných vzorků se směsí chloridu železitého a 

thiokyanatanu draselného.  

Zdroj vitamínu C Barva činidla Změna zabarvení 
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Zapište pozorované změny při reakci vybraných vzorků s Fehlingovým činidlem.  

Zdroj vitamínu C Barva činidla Změna zabarvení 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Zapište pozorované změny při reakci vybraných vzorků s jodovou tinkturou.  

Zdroj vitamínu C Barva tinktury Změna zabarvení 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Lišily se výsledky stanovení podle použité metody? Pokud ano, pokuste se vysvětlit, proč. 

 

 

 

 

 

 

Pokud se výsledky pro různé stanovení u stejné látky rozcházely, k jaké možnosti 

(obsahuje/neobsahuje vitamin C) byste se přiklonili? Svoji odpověď zdůvodněte. 
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Jistě víte, k jakým posunům (přidávání či odběr) elektronů při oxidaci a redukci dochází. Podstatou 

stanovení, které jste dnes prováděli, jsou redoxní děje. Asi pro Vás nebude nic těžkého s pomocí 

úvodu napsat polorovnice oxidace a redukce indikačních činidel.  

 

 

 

 

Nyní vám uvedu ještě jednu informaci, že pro oxidaci jednoho molu kyseliny L-askorbové je 

zapotřebí dvou elektronů (viz níže v rovnici).  

 

 

Nyní už byste měli být schopni sestavit a vyčíslit kompletní rovnice popisující jednotlivé metody 

stanovení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěr 

Zformulujte závěr z dnešního laboratorního cvičení.  
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Stanovení lepku v mouce 

–žákovský experiment– 

Princip a komentář 

Mouka obsahuje kromě významného podílu škrobu i bílkovinnou složku, která je tvořená 

rozpustnou (albuminy a globuliny) i nerozpustnou částí (prolaminy a gluteliny). V pšeničné mouce 

převažují polypeptidy, které se dají lehce izolovat ve formě zbytku po vypírání pod tekoucí vodou. 

Tento zbytek se nazývá lepek (gluten). Jedná se o bílou plastickou hmotu konzistencí podobnou 

použité žvýkačce, která obsahuje nerozpustné bílkoviny prolaminy a gluteliny. 

Přecitlivělost organismu na nerozpustnou složku mouky, a tedy neschopnost ji zpracovávat, 

je podstatou vrozeného autoimunitního onemocnění celiakie, které se terapeuticky řeší 

tzv. bezlepkovou dietou – stravou neobsahující lepek. 

V experimentu si z mouky připravíme jednoduché těsto, z kterého vypíráním pod tekoucí vodou 

odstraníme jeho rozpustné části a získáme tak lepek. Pokud tento experiment provedeme pro více 

druhů mouk, tak jsme podle hmotností zbylé nerozpustné části schopni porovnat obsah lepku 

v různých výrobcích. 

Pomůcky 

žitná, pohanková a špaldová mouka, porcelánová miska, Petriho miska, kádinka 150 ml 

Chemikálie 

chlorid sodný NaCl 2% roztok 

Pracovní postup 

1. Navažte přibližně přesně 10 g mouky a v porcelánové misce ji smíchejte s cca 20 ml roztoku 

NaCl. Směs zpracujte na tuhé těsto. Množství roztoku NaCl můžete upravit podle charakteru 

těsta. 

2. Z těsta vytvarujte kuličku, kterou nechejte stát v misce přikryté Petriho miskou asi 30 minut. 

3. Potom kuličku vypírejte pod slabým proudem vlažné vody. Lepek je vypraný tehdy, když 

odtékající voda už není zakalená. Zkoušku je možné vykonat i propíráním v kádince, voda 

se nesmí zakalit. 

4. Dokonale vypraný lepek po vysušení v sušárně (max. 45 °C, jinak by se lepek „upekl") zvažte. 

Hmotnost lepku si zapište. 

5. Stejný postup zopakujte pro další druhy mouky. 
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Stanovení lepku v moukách 

–žákovský experiment– 

 

Jméno:    _______________________________________________________________________ 

Spolupracovníci/ce:  _______________________________________________________________________ 

Datum:    ___________________ 

Pomůcky 

porcelánová miska, Petriho miska, kádinka 150 ml 

Materiál a činidla 

Přírodní materiál:  žitná, pohanková a špaldová mouka,  

Činidla: chlorid sodný NaCl 2% roztok  

Vyhodnocení  

Zapište si svoji navážku a druh použité mouky: 

Druh mouky Navážka 

[g] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaznamenejte si váhu vypraného a vysušeného lepku k jednotlivým druhům použité mouky. 

Vypočítejte přes trojčlenku a zapište do tabulky, kolik mg lepku obsahuje 100 g mouky. 

Druh mouky Hmotnost suchého lepku Množství lepku ve 

sto gramech mouky 

[mg/100 g] [g] [mg] 
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Najděte si obsahy lepku v testovaných moukách v tabulce hodnot na konci pracovního listu 

či tabulce na obalu mouky. Pokud jsou tyto hodnoty uvedeny v jiných jednotkách než miligramy na 

sto gramů mouky, přepočítejte si. 

Druh mouky Tabulkový obsah lepku v mouce 

[mg] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porovnejte vámi zjištěné obsahy lepku v moukách s tabelovanými hodnotami z předchozí tabulky. 

Liší se tyto hodnoty? Zkuste zdůvodnit proč.  

Druh mouky Stanovený lepek 

[g] 

Tabulkový obsah 

[g] 
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Proč si myslíte, že je lepek v pečivu?  

 

 

 

 

 

Je lepek i v jiných potravinách než-li jen pečivu? Myslíte, že se přidává do těchto výrobků účelně? 

Pokud ano, zkuste vysvětlit proč. 

 

 

 

 

 

 

 

Závěr 

Zformulujte závěr z dnešního laboratorního cvičení.  
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Referenční hodnoty pro experiment 

Druh potraviny Obsah lepku 

[mg/100 g potraviny] 

Špaldová mouka typ 630 hladká 10 300 

Špaldová mouka celozrnná 9 460 

Pšeničná mouka typ 812 - mouka chlebová 

hladká světlá 

9 420 

Grünkern - zelené zrno mouka (celozrnná 

mouka ze zelené špaldy)  

8 975 

Pšeničná mouka typ 1050 - pšeničná mouka 

chlebová hladká tmavá 

8 740 

Pšeničná mouka typ  405 - mouka hladká 

výběrová (odstraněn klíček a obal neboli 

otruba; je nejsvětlejší) 

8 660 

Pšeničná mouka celozrnná 8 300 

Pšeničná mouka typ 550 - mouka polohrubá 

světlá 

7 520 

Chleba z pšeničné mouky („bílý chleba“, to by 

mělo snad odpovídat chlebu v ČR) 

5 780 

Ovesná mouka celozrnná 5 600 

Žitná mouka typ 1150 - hladká žitná mouka 3 483 

Žitná mouka typ 1370 - žitná chlebová mouka 3 300 

Žitná mouka typ 815 - světlá chlebová mouka 

na žitný chleba, používá se zřídka 

na jihu Německa 

3 200 

Žitná mouka typ 997 - používá se k pečení 

chleba, který je směsí pšeničné a žitné mouky 

3 180 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Mehl
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Elektrolýza v bramboře 

–žákovský experiment– 

Princip a komentář 

Škrob je důležitý rostlinný zásobní polysacharid, který je uložen v zásobních orgánech rostlin 

ve formě škrobových zrn. Po chemické stránce se skládá ze dvou různých polysacharidů: amylózy 

a amylopektinu, tvořených několika tisíci molekulami glukosy.  

 

Brambora jakožto zásobní orgán rostliny obsahuje v sobě mimo velké množství vody a škrobu 

i mnoho minerálů důležitých pro přežití. Mimo jejich využití však tvoří elektrolyt a tedy činí obsah 

vodivým. Pokud necháme probíhat elektrolýzu v bramboře, bude docházet k vylučování minerálů 

na povrchu elektrod.  

Pomůcky 

Brambora, 2 odmaštěné hřebíky, přívodní vodiče s krokosvorkami, zdroj stejnosměrného proudu o 

napětí 6 – 10 V (doporučená hranatá baterie – 9V), nůž, lžička 

Chemikálie  

Jodid draselný KI 20% roztok, fenolftalein 0,1% roztok v EtOH 

Pracovní postup  

1. Do brambory uděláme nožem či lžičkou kulatou díru hlubokou asi 2 cm.  

2. Ze stran do brambory zapíchneme odmaštěné hřebíky připojené k přívodním vodičům tak, 

aby jejich konce kousek přesahovali do vnitřního otvoru v bramboře.  

3. Bramboru zafixujeme proti převrhnutí, do otvoru nalijeme roztok KI a elektrody připojíme 

ke zdroji napětí.  

4. Proud necháme procházet asi 7 minut, pak zdroj odpojíme, vylijeme roztok KI a bramboru 

rozkrojíme napůl v rovině elektrod. V okolí anody bude zřetelné modré zbarvení. Na místo 

druhého vpichu přikápneme fenolftalein a pozorujeme zabarvení. 
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Elektrolýza v bramboře 

–žákovský experiment– 

 

Jméno:    _______________________________________________________________________ 

Spolupracovníci/ce:  _______________________________________________________________________ 

Datum:    ___________________ 

Pomůcky 

2 odmaštěné hřebíky, přívodní vodiče s krokosvorkami, zdroj stejnosměrného proudu o napětí 6 – 

10 V (nejlépe hranatá 9 V baterie) 

Materiál a činidla 

Přírodní materiál:  brambora 

Činidla:   Jodid draselný KI 20% roztok, fenolftalein 0,1% roztok v EtOH 

Než začnete pracovat 

Napište rovnici disociace KI ve vodném prostředí. Který směrem myslíte, že bude disociace 

posunutá – budou v této směsi spíše převládat reaktanty či produkty rovnice? Proč? 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení 

Jaké hlavní reakce probíhaly na katodě a anodě? Zapište tyto reakce pomocí chemických rovnic. 

 

 

 

 

 

 

 

Proč v místě jedné elektrody vzniklo modré zabarvení a na místě druhé došlo k začervenání při 

přikápnutí fenolftaleinu?  
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Pokud byste při pokusu použili místo stejnosměrného střídavé napětí, jaký by byl výsledek pokusu? 

Zdůvodněte vaši odpověď. 

 

 

 

 

 

 

 

Závěr 

Zformulujte závěr z dnešního laboratorního cvičení.  
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Odbarvující redukce 

–DEMO– 

Princip a komentář 

Resazurin a methylenová modř jsou organická barviva, která mají ve svém běžném stavu tmavě 

červenou a modrou barvu. Zajímavostí je, že ve vhodném prostředí je lze opakovaně převádět 

prostým třepáním z bezbarvé na barevnou formu.  

    

Celý tento experiment probíhá v baňce, ve které je bazický vodný roztok barviv s rozpuštěnou 

glukózou. V klidovém stavu je obsah odbarven, protože glukóza je slabé redukční činidlo 

a redukovaná forma barviv je bezbarvá. Pokud však s baňkou začneme třepat, dojde ke styku 

barviva se vzduchem obsahující kyslík a nastane proces oxidace. Zoxidovaná forma methylenové 

modři je modrá a resazurinu červená. Uvedením roztoku do klidu dojde k redukci barviv glukosou 

zpět na redukovanou bezbarvou formu. 

Pomůcky 

500 ml varná baňka se zábrusem a zátkou, lžička. 

Chemikálie  

Hydroxid draselný KOH pevný, glukosa C6H12O6 pevná (glukopur), roztok methylenové modři (0,2 g 

methylenové modři rozpustit ve 100 ml destilované vody), roztok resazurinu (0,1 g resazurinu 

rozpustit ve 100 ml destilované vody). 

Pracovní postup 

1. Do 500 ml baňky nalijeme 300 ml destilované vody a přidáme 8 g KOH.  

2. Po jeho rozpuštění přidáme 10 g glukosy.  

3. Po jejím rozpuštění přidáme 6-8 kapek roztoku resazurinu.  

4. Jakmile se roztok odbarví, přidáme 6-8 kapek roztoku methylenové modři. Roztok se 

ponechá odbarvit.  

5. Mírným protřepáním se roztok zabarví do červena. Dalším intenzivním protřepáváním 

vznikne modře zbarvený roztok.  

6. Stáním se barva roztoku mění z modré na fialovou, pak červenou a nakonec se odbarví. 

Dalším protřepáváním baňky se celý proces znovu opakuje. 
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Důkaz tuku v skořápkových plodech 

–DEMO– 

Princip a komentář 

Tuky jsou přírodní látky rostlinného i živočišného původu, které tvoří energeticky bohatou složku 

potravy. Jejich role je nepostradatelná – slouží jako zásobárna energie, tepelná ochrana důležitých 

orgánů a jsou významnými nosiči vitamínů.  

Po chemické stránce jde o estery vyšších mastných kyselin a vícesytného alkoholu – tedy jsou to 

silně nepolární látky, které jsou nerozpustné ve vodě. Pokud se však polarita rozpouštědla přiblíží 

polaritě tuků, budou se velmi snadno rozpouštět.  

Pro jejich důkaz v rostlinných plodech tedy stačí materiál dobře rozmělnit a vyluhovat ve vhodném 

rozpouštědle –  benzinu, hexanu aj. 

Pomůcky 

třecí miska s tloučkem, vata nebo kávový filtr, filtrační nálevka, kádinky, ořechové plody – buráky 

natur, semenné plody – slunečnicová či lněná semínka 

Chemikálie 

technický/lékařský benzín, (alkany či jakékoli nepolární rozpouštědlo) 

Pracovní postup 

1. V třecí misce rozdrtíme a rozmělníme semínka či skořápkové plody na velmi malé částečky 

2. Do materiálu v třecí misce přidáme trochu rozpouštědla a mícháme tloučkem tak, aby se 

z okrajů misky i z tloučku omyl všechen tuk. Tento obsah přefiltrujeme přes filtrační nálevku 

se smotkem vaty. Třecí misku i s tloučkem vypláchneme trochou rozpouštědla a tou 

přelijeme filtrační koláč. 

3. Filtrát kápneme na filtrační papír a necháme rozpouštědlo volně odpařit. Toto kápnutí a 

odpaření provedeme asi třikrát (dle potřeby) do vzniku jasně viditelné mastné skvrny.  

  



MAS Lednicko-valtický areál, z.s. 

Projekt: Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009693 

Sídlo: Lidická 3116/134, 690 03 Břeclav 

24 

 

Zelenina v laboratoři 

–žákovský experiment– 

Princip a komentář 

Zelenina je pro tělo důležitým zdrojem mnoha látek. Obsahuje antioxidanty, důležité ionty, vitamíny 

a jiné substance, které napomáhají enzymatické aktivitě, stimulaci vývoje svalového 

a kosterního systému ale i při předcházení kardiovaskulárním onemocněním, diabetesu apod.  

Co však nemusí být na první pohled zřejmé je, že obsahuje chemicky zajímavé rostlinné pigmenty, 

které se nazývají antokyany. 

Antokyany jsou neškodné a ve vodě rozpustné pigmenty vyskytující se u cévnatých rostlin.  

Jsou důvodem, proč například květy, či listy a plody rostlin mohou mít od zářivě růžové, přes odstíny 

červené až po fialovou barvu. Jejich zajímavostí je, že snadno mění svoji formu při změně pH, 

s čímž se mění i jejich barva.  

Jedním z příkladů antokyanů je petunidin, který se honě vyskytuje v tmavých plodech aronie  

(Aronia melanocarpa), vinné révy (Vitis vinifera) aj.  

 

Pokud budeme měnit postupně pH prostředí z kyselého až do silně bazického, bude se barva 

roztoku měnit z temně červené až do sytě fialové. Dalším hojně rozšířeným antokyanem je kyanidin. 

Vyskytuje se v třešních, brusinkách, červeném zelí atp. V kyselém pH zaujímá červenou barvu, ve 

vodném modro-fialovou a v bazickém žlutou. 

Kromě toho že lze takto vytvořit hezké barevné pH řady se pro tuto vlastnost nabízí možnost využití 

jako orientační zkouška pH roztoků v laboratoři, o což se v následujícím experimentu pokusíte. 

Pomůcky 

Kádinka 250 ml vysoká (2×), kleště nebo vidlička, ředkvička, červené zelí, tyčinka, kapátko, struhadlo, 

nůž 

Chemikálie 

hydroxid sodný NaOH 5% roztok (alternativně roztok krtka), hydrogenuhličitan sodný NaHCO3 10% 

roztok (alt. roztok jedlé sody), kyselina sírová H2SO4 5% roztok (alt. roztok kyseliny chlorovodíkové), 

demineralizovaná voda  
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Postup 

A 

1. Dvě kádinky naplníme roztoky hydroxidu sodného a kyseliny sírové. Ředkvičku očistíme od 

hlíny a uřežeme nať. 

2. Připravenou ředkvičku vložíme do roztoku hydroxidu sodného. Dojde k nějaké změně na 

ředkvičce?  

3. Po chvíli ředkvičku vyjmeme a vložíme do roztoku kyseliny sírové. Popište změny, které 

nastaly do pracovního listu. 

 B 

1. Vezměte červené zelí, zbavte jej svrchních listů, rozkrojte na čtvrtiny a nastrouhejte (v 

případě, že při strouhání vzniká mnoho šťávy, ji nevylévejte). 

2. Do kelímku vložte asi tři polévkové lžíce nastrouhaného materiálu (přidejte i šťávu vzniklou 

při strouhání) a doplňte kelímek demi vodou až po výšku nastrouhaného materiálu. Nechte 

stát asi 5 min pro vyluhování barviva.  

3. Po vyluhování přelejte tekutou část do druhého kelímku. Kelímek s pevnou fází již nebude 

dále potřeba. 

4. Vezměte si pět zkumavek, umístěte je do stojanu a postupně do nich nalejte připravené 

roztoky kyseliny sírové, hydrogenuhličitanu sodného, octa, demi. vody a hydroxidu 

sodného. Do každé zkumavky skrze pipetku přidejte asi 1 ml výluhu zelí a pozorujte změny 

zabarvení. 
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Zelenina v laboratoři 

–žákovský experiment– 

 

Jméno:    _______________________________________________________________________ 

Spolupracovníci/ce:  _______________________________________________________________________ 

Datum:    ___________________ 

Pomůcky 

kádinka 250 ml vysoká (2×), kleště nebo vidlička, tyčinka, kapátko, struhadlo, nůž 

Materiál a činidla 

Přírodní materiál:  ředkvička, červené zelí 

Činidla: hydroxid sodný NaOH 5% roztok (alternativně roztok krtka), 

hydrogenuhličitan sodný NaHCO3 20% roztok (alt. roztok jedlé sody), 

kyselina sírová H2SO4 5% roztok (alt. roztok kyseliny chlorovodíkové), 

demineralizovaná voda  

Vyhodnocení 

A 

Zapište, jakých změn jste si všimli při vložení ředkvičky do roztoku hydroxidu sodného. 

 

 

 

 

 

Zapište, jaké změny jste zaznamenali při vložení ředkvičky vyjmuté z roztoku hydroxidu do roztoku 

kyseliny sírové. 

 

 

 

 

 

B 

Popište barvu výluhu z červeného zelí. 
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Popište změny zabarvení pro jednotlivé roztoky ve zkumavkách. 

Chemikálie ve zkumavce Zabarvení směsi chemikálie a výluhu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak byste použité chemikálie zařadili na pH stupnici?  

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 

 

Závěr 

Zformulujte závěr z dnešního laboratorního cvičení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


