
Ahoj! 
Jsem čaroděj Lahvius a jsem
odborník na výrobu lektvarů.

 
Poslední dobou je poptávka po mých
lektvarech čím dál tím větší, a proto
potřebuji učně, kteří by mi s jejich

přípravou pomohli.
 Stát se učněm ale není jen tak. Je
potřeba se naučit dělat základní
esence, které jsou nezbytné pro
výrobu složitějších lektvarů.       

Lahvius hledá učně!1.

Pokud se i vy chcete naučit
vyrábět lektvary, pokračujte

dále po fáborkách a
naleznete další informace

potřebné k výcviku.



Barevné fáborky vás zavedou na jednotlivá
stanoviště. Pokračujte podle instrukcí, které

zde obdržíte. 
Během celého výcviku spolupracujte ve

skupině a pomáhejte si. Fáborky ani
jednotlivá stanoviště neničte.

 
 Vše, co uznáte za vhodné, si poznamenejte

do svého laboratorního deníku, který
najdete níže (v žádném případě neopisujte

vše, co je na stanovišti napsané!). Jakou
bude mít deník podobu, nechám na vás.  
 Měl by být přehledný, měl by obsahovat
důležité informace a také být na pohled

hezký :). 
Určitě se na něj později podívám.

2. Co vás čeká a nemine

Úkol pro vás:
Domluvte se ve skupince, (1) jak
se budete jmenovat, (2) jakým
způsobem chcete deník vést a
(3) kdo z vás bude hlavní písař.



 

Při smíchání dvou (nebo i více) látek
dochází k promíchání částic jedné látky
mezi částice druhé látky a vzniká směs.

 
Ve vzniklé směsi si látky zachovají své

vlastnosti. Např. když smícháme vodu a
železné hobliny: voda bude stále tekutá,
hobliny budou mít i nadále magnetické

vlastnosti (budou přitahovány magnetem).
Smíchat můžeme nejen kapaliny a pevné

látky, ale i dvě kapaliny (olej a voda,
alkohol a voda), dvě pevné látky (cukr a

sůl), kapalinu a plyn (našlehaná šlehačka),
pevnou látku a plyn (dým).

 
Vzniklou směs lze rozdělit zpět na výchozí

látky pomocí různých metod.
A právě to se vám bude při výrobě

lektvaru hodit!
 

3a. Dělicí metody



Usazování, nebo-li dekantace, se
nejčastěji využívá pro oddělení směsi

kapaliny a pevné látky. Usazování
využívá odlišné hustoty látek ve směsi

(každá látka je jinak těžká) a látka s větší
hustotou (je těžší) klesá ke dnu, zatímco

látka s nižší hustotou (je lehčí) je na
povrchu. Stačí tedy nechat směs v klidu

stát a látky se od sebe po čase samy
oddělí.

3b. Usazování  

Kontrola pro vás:
Na obrázku je vídeňská káva.
Jak poznáte, co má největší

hustotu? Šlehačka, rozemletá
zrnka kávy nebo káva jako

nápoj? 



chladič

destilát

Destilace se využívá pro oddělení látek o různé
teplotě varu. Tímto způsobem můžeme například

oddělit vodu a alkohol, protože alkohol vře při nižší
teplotě než voda. Směs se zahřeje k varu, při kterém
se ze směsi vypařuje hlavně alkohol a malé množství
vody. Následně tato pára putuje přes chladič, kde se
ochladí a stane se z ní opět kapalina. Tato kapalina
teče do druhé baňky, kde se zachytává a nazývá se
destilát. V destilátu se nachází převážně alkohol a
malé množství vody. Pokud chceme čistý alkohol,

musíme destilaci několikrát zopakovat.
K destilaci potřebujeme destilační aparaturu, se

kterou se více seznámíte později.

3c. Destilace 

destilační
aparatura

zahřívaná
směs

stojan kahan

teploměr

držák



směs určená
k filtraci

nálevka s
filtračním
papírem

kádinka na
jímání
filtrátu

3d. Filtrace
Pokud chceme oddělit pevnou látku od

kapaliny, můžeme použít metodu zvanou
filtrace. Při filtraci se směs nalije do nálevky
vyložené filtračním papírem, který zachytí
pevnou látku, zatímco kapalina proteče do

druhé nádobky. Takto přefiltrované kapalině
se říká filtrát. 

Pro filtraci potřebujeme filtrační aparaturu, se
kterou se více seznámíte později. 

filtrační
aparatura



Extrakce = vyluhování
Extrakce je metoda, při které se získává látka
ze směsi na základě její rozpustnosti v určité
kapalině (rozpouštědle). Třeba když máme
směs soli a pepře, tak je od sebe můžeme
oddělit díky jejich rozdílné rozpustnosti ve

vodě. Sůl se ve vodě dobře rozpouští, zatímco
pepř zůstane v roztoku nerozpuštěný. 

Krystalizace
Pokud potřebujeme získat

krystalickou látku z jejího roztoku,
použijeme metodu krystalizace.

Rozpouštědlo se nechá odpařovat a
rozpuštěná látka postupně začne

tvořit krystaly.

3e. Extrakce a
krystalizace

Kontrola pro vás:
Pokud byste si chtěli

vyrobit krystal soli, jak
byste postupovali?



3f. Kontrolní
stanoviště

mořská
voda

Než postoupíte dál, je potřeba
ověřit, jak se v jednotlivých
dělicích metodách vyznáte.

Vyberte správnou odpověď na
otázku, otočte ji a pokračujte po

barvě fáborků, která je zde
napsaná.

 
Otázka zní: Mám mořskou vodu
a potřebuji z ní získat sůl. Které

dělicí metody mohu použít?

Mohu použít
destilaci nebo

krystalizaci.

Mohu použít
extrakci nebo

filtraci.

Mohu použít  
filtraci nebo

destilaci. 



3g. Dělicí metody II

Usazování
Směs se nechá v klidu stát na místě a jednotlivé složky

směsi se po čase od sebe oddělí.
Destilace

Slouží pro oddělení kapalin s různými teplotami varu,
protože při varu odcházejí v parách obě kapaliny, ale víc

je té, která má nižší teplotu varu - je totiž těkavější. 
Destilace se dá také použít při oddělení kapaliny od

pevné látky, která je v ní rozpuštěná: kapalina se
odpařuje, zatímco z ní  postupně krystalizuje pevná látka.

Filtrace
Směs obsahující pevnou látku se nalije do nálevky s
filtračním papírem. Kapalina proteče, pevná látka se

zachytí na filtračním papíře.
Extrakce

Jiným slovem vyluhování. Používá se pro oddělení látek
s odlišnou rozpustností v daném rozpouštědle.

  Krystalizace
Odpařením rozpouštědla vzniknou

krystaly rozpuštěné látky.

Zvolili jste špatnou možnost, sůl z vody
nezískáte pomocí filtrace ani extrakce.

Nevadí, zopakujte si ještě jednou zmíněné
metody, abyste je dokázali od sebe odlišit.

Dál pokračujte po                     fáborku

Z mořské vody mohu získat sůl destilací nebo krystalizací.



Pro některé metody jsou zapotřebí speciální
aparatury. 

Na následujících dvou stanovištích se
seznámíte s filtrační a destilační aparaturou.

Naučíte se pojmenovat jednotlivé části
aparatur, vyzkoušíte si obě aparatury složit z
jednotlivých částí - z bezpečnostních důvodů

prozatím jen v papírové podobě. 

4a. Chemické
aparatury

Co si představíte,
když se řekne

aparatura? 



4b. Filtrační aparatura
Filtrační aparatura se používá při filtraci. Směs,

kterou chceme přefiltrovat, se nalije po tyčince do
nálevky vyložené filtračním papírem. Když směs
lijeme po tyčince, nehrozí, že bude téct po stěně
kádinky a vylije se bokem. Přefiltrovaná kapalina

teče do kádinky a nazývá se filtrát. Nálevka je
umístěna ve filtračním kruhu (= "držák" nálevky). 

 
Pozorně si prohlédněte filtrační
aparaturu a následně ji zkuste

poskládat z přiložených
papírových součástek. Až

aparaturu složíte, zkontrolujte,
zda jste ji složili správně. 

Kontrola pro vás:
Dokáže vaše

skupinka 
 společnými silami

vyjmenovat všechny
součásti filtrační

aparatury?





Pozorně si prohlédněte
destilační aparaturu a

následně ji zkuste
poskládat z přiložených

papírových součástek. Až
aparaturu složíte,

zkontrolujte, zda jste ji
složili správně. 

4c. Destilační aparatura
Do kulaté baňky se nalije směs určená k

destilaci, kahanem se zahřívá a mění v páru.
Na teploměru, který je k aparatuře připojen
přes destilační nástavec,  se sleduje teplota

par vycházejících z baňky do chladiče. V
chladiči, který je chlazený vodou, se pára

opět zkapalní a kapalina nateče přes alonž
do baňky. Takto získaná kapalina se jmenuje

destilát.

Otázka pro vás:
Když se vyrábí pálenka,
kvas obsahuje přibližně

18 % alkoholu. Co
všechno se nachází v

destilátu, který bychom
získali destilací na této
jednoduché aparatuře?





Lektvar můžete vyrobit prakticky z čehokoliv,
ale je dobré vědět, že z některých látek se
bude vyrábět snadněji a z některých hůře. 
Nejlepším materiálem pro výrobu lektvarů

jsou rostliny a jejich části. Z rostlin lze
poměrně snadno vyrobit lektvary barevné i

voňavé.
 

Jen pozor! Zelené barvivo rostlin
(chlorofyl) není rozpustné ve vodě. Pokud

chcete vytvořit zelený lektvar, musíte
použít jiné rozpouštědlo než je voda -

například ethanol (alkohol).

5. Z čeho lze lektvar
vyrobit?

=



Pokud chceme z rostlinného vzorku získat
vonnou silici nebo barvivo, rostlinný vzorek je

dobré nastříhat na malé kousky a následně
rozetřít v třecí misce nebo v hmoždíři spolu s

malým množstvím jemného písku, který
pomůže k rozdrcení buněk rostliny. Vzorek je
potřeba opravdu důkladně rozetřít. K jemně

rozetřenému vzorku se následně přidá
rozpouštědlo (voda, ethanol), ve kterém se

potřebné látky rozpustí. 

6. Práce se vzorkem

Otázka pro vás:
Co byste svému

kamarádovi doporučili
při práci s rostlinným

vzorkem?

Vhodnými úpravami vzorku můžeme
výrobu lektvaru udělat účinnější,

snadnější a rychlejší.



 

Nyní byste měli mít všechny potřebné vědomosti k
výrobě lektvarů. Je tedy ten správný čas, abyste si
výrobu sami vyzkoušeli! 

Vaším úkolem je:
1) Připravit lektvar z libovolné rostliny. Je potřeba
vědět, s jakou rostlinou pracujete a k čemu bude
vzniklý lektvar užitečný. 
2) Postup výroby zaznamenat do svého deníku.
3) Výsledný lektvar odevzdat někomu z mých
asistentů v příslušné lahvičce.

K dispozici máte základní vybavení - možná budete
muset improvizovat, protože ne všechno
laboratorní nádobí je k mání. Ve skupince se
snažte používat jen jeden kousek daného typu
nádobí a jakmile jej nebudete potřebovat, umyjte
jej a vraťte na místo, aby ho mohli využít další
učedníci. 

7. Výroba lektvaru

Pokud si nevíte rady, někde
poblíž by se měl pohybovat
někdo z mých kolegů, kdo
vám zodpoví vaše otázky. 



 

Pokud máte lektvar hotový, veškeré nádobí,
které jste používali, umyjte a vraťte na místo,
odkud jste jej vzali. Lahvičku s lektvarem i
laboratorní deník označte jménem učňovské
skupiny a vše odevzdejte někomu z kolegů. 
Já se na výsledky vašeho experimentu podívám
hned, jakmile to mé pracovní vytížení dovolí.
   Určitě mě bude zajímat:
   - z čeho jste lektvar vyrobili
  - jak jste ho vyrobili (abych ho mohl případně
udělat znovu)
   - jak vypadá
                                      Děkuji za spolupráci!
                                                       Lahvius 

8. Odevzdání lektvaru



 

Gratulujeme k dokončení výcviku! 
 

Věříme, že jste se jako učňové dozvěděli
spoustu nových a užitečných informacích a

nyní můžete sami bez obtíží připravovat
lektvary.

 
Po dokončení výcviku byste měli být schopni

odpovědět na následující otázky:
Jak vyrobit výluh z rostliny?

Z jakých částí se skládá filtrační aparatura? 
Co ovlivňuje, jak bude výsledný extrakt-výluh

(= váš lektvar) vypadat.
 

Dále byste měli zvládnout sestavit filtrační
aparaturu a provést filtraci.

9. Opakování 


