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Abstrakt 

Tato práce se zabývá problematikou laboratorních úloh z toxikologie pro střední školy. 

Teoretická část obsahuje úvod k jednotlivým tématům, praktickou část tvoří zpracované 

návody k laboratorním úlohám provázené obrázky či fotografiemi a doplňujícími 

otázkami. V příloze je pak přiloţeno řešení k těmto otázkám. 

Abstract 

This thesis deals with problems of toxicological labs at secondary school. 

The theoretical part provides an introduction to all the topics, the practical part consists 

of the processing instructions for laboratory tasks, accompanied by illustrations, photos, 

and supplementary questions. Suplement contains solutions of these issues.  
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Seznam zkratek 

GABA - γ-aminomáselná kyselina 

RF – retenční faktor 
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1 Úvod a cíle práce 

Cílem této práce je vytvoření studijního materiálu pouţitelného k výuce na středních 

školách – konkrétně se jedná o sestavení a prověření návodů (případně jejich 

přizpůsobení středoškolské úrovni) k laboratorním úlohám z toxikologie doprovázených 

teoretickou částí zaměřenou především na toxikologické účinky daných látek a jejich 

vyuţití. Toto téma jsem si vybrala, neboť materiálů s toxikologickým tématem 

pro střední školy není mnoho, navíc je zde obzvláště třeba prověřit spolehlivost 

a bezpečnost experimentů. 
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2 Teoretická část 

Teoretická část obsahuje úvod do problematiky jednotlivých látek například krátké 

seznámení s vlastnostmi, toxikologickými účinky a jiným vyuţitím těchto látek. Tato 

část tvoří zázemí k pochopení principů a významů experimentů.  
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2.1 Důkazové reakce vybraných toxikologicky 

významných kationtů 

Obsah 

 I. třída kationtů 

o Olovo, olovnaté ionty 

o Rtuť, rtuťné, rtuťnaté ionty 

 II. třída kationtů 

o Měď, měďnaté ionty 

o Kadmium, kademnaté ionty 

o Antimon, antimonité ionty 

o Bismut, bismutité ionty 

 III. třída kationtů 

o Hliník, hlinité ionty 

o Chrom, chromité ionty 

o Kobalt, kobaltnaté ionty 

o Nikl, nikelnaté ionty 

 IV. třída kationtů 

o Barium, barnaté ionty 

 V. třída kationtů 

o Kationt amonný 
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2. 1. 1 I. třída kationtů 

Do první analytické třídy kationtů se řadí kationty, které se sráţí chloridovými ionty. 

Do této třídy patří ionty stříbrné, rtuťné, olovnaté a vysoce toxické thallné ionty. 

Olovnaté ionty částečně přechází do II. třídy (kvůli vyšší rozpustnosti chloridu 

olovnatého) (Simon, 1989). 

Z první třídy kationtů budou dále diskutovány ionty olovnaté a rtuťné. 

Olovo, olovnaté ionty 

Olovo je měkký šedolesklý kov. Akutní otravy kovovým olovem jsou poměrně vzácné 

(do těla vniká především inhalací prachu, mnoţství vstřebávané kůţí je zanedbatelné) 

(Ševčík, 1968). Olovo (olovnaté sloučeniny) se snadno akumuluje – ukládá se 

v sedimentech i biomase, v lidském těle se hromadí v kostech, játrech a ledvinách. 

Toxické jsou rozpustné sloučeniny. Olovnaté ionty narušují činnost enzymů, potlačují 

tvorbu hemoglobinu a působí negativně na nervový systém (Nábělková, 2010). 

V přírodě se olovo nachází v galenitu PbS. Zmínky o galenitu pochází jiţ ze středověku 

a olovo z něj bylo Babyloňany vyuţíváno k výrobě váz, Římané z olova vyráběli 

vodovodní trubky. V současnosti se olovo pouţívá pro výrobu akumulátorových desek, 

na ochranu před rentgenovým zářením, ze sloučenin se vyrábí barvy, skla a smalty 

(Kouřimský, 2003). 

Důkazové reakce Pb2+ 

Olovnaté ionty poskytují s chloridovými ionty bílou sraţeninu chloridu olovnatého. 

Se sulfidovými ionty vzniká černá sraţenina sulfidu olovnatého. S jodidovými 

a chromanovými ionty poskytují ţluté sraţeniny (Simon, 1989). 

Rtuť, rtuťné, rtuťnaté ionty 

Rtuť je kapalný kov odpařující se za laboratorní teploty, její páry jsou stejně jako 

sloučeniny značně toxické.  Do organismu se rtuť dostává především inhalací nebo 

ve formě toxických sloučenin, poţití kovové rtuti otravu nevyvolává. Anorganické 

sloučeniny rtuti poškozují ledviny a trávicí trakt, páry rtuti a její organické sloučeniny 

působí především neurotoxicky (Ševčík, 1968). 

V přírodě lze rtuť nalézt například v cinabaritu HgS. Cinabarit byl těţen jiţ starými 

Řeky v 7. století před naším letopočtem – ti ho vyuţívali jako červené barvivo. Rtuť 
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z něj začali vyrábět aţ Římané a vyuţívali jej například pro výrobu černé barvy 

(Kouřimský, 2003). V současnosti je cinabarit nejdůleţitější rudou rtuti (rtuť je 

vyuţívána k výrobě barev, v měřících přístrojích (barometry, teploměry…), při těţbě 

stříbra a zlata…) (Kouřimský, 2003). 

Důkazové reakce Hg2
2+, Hg2+ 

Reakcí rtuťných iontu s chloridovými anionty vzniká bílá sraţenina chloridu rtuťného 

Hg2Cl2. Reakcí se sulfidovými ionty v kyselém prostředí dochází k vyloučení černého 

sulfidu rtuťnatého a rtuti. S jodidovými ionty poskytují ionty rtuťné ţlutý jodid rtuťný 

Hg2I2, s dichromanovými ionty červený chroman rtuťný Hg2CrO4 (Simon, 1989). 

Rtuťnaté ionty se chloridovými nesráţí (spadají do druhé analytické třídy). 

Se sulfidovými ionty vzniká černá sraţenina sulfidu rtuťnatého. S ionty jodidovými 

poskytují červený jodid rtuťnatý a chromanovými ionty v nadbytku chromanu rozpustný 

hnědočervený HgCrO4 (Simon, 1989). 

2. 1. 2 II. třída kationtů 

Do druhé třídy se řadí kationty, které se sráţí sulfidovými ionty v kyselém prostředí. 

Patří sem ionty olovnaté, bismutité, měďnaté, kademnaté, rtuťnaté, arsenité, arseničné, 

antimonité, antimoničné, cínaté a cíničité a další (Simon, 1989). 

Dále budou diskutovány pouze ionty rtuťnaté (viz důkazové reakce Hg2
2+

, Hg
2+

), 

měďnaté, kademnaté a antimonité. 

Měď, měďnaté ionty 

Měď je esenciální prvek vyskytující se v řadě enzymů (například cytochrom c oxidáze). 

Toxické jsou rozpustné sloučeniny. Mezi příznaky otravy u lidí patří ţaludeční obtíţe 

(modrá skalice – pentahydrát síranu měďnatého se pouţívá jako silné emetikum (1 g 

vyvolává zvracení)), apatie, anémie, křeče, koma aţ smrt. Vdechování oxidů mědi můţe 

vyvolat horečku slévačů (viz nikl) (Paleček, 1994). 

V přírodě se měď vyskytuje i ryzí, dále například v minerálu kupritu Cu2O (doprovází 

ryzí měď) v chalkopyritu CuFeS2, nebo malachitu Cu2(OH)2CO3 (dlouhou dobu 

vyuţívaný drahý kámen). 
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Důkazové reakce Cu2+ 

 Se sulfidovými ionty poskytují kationty měďnaté černě zbarvený sulfid měďnatý 

(Simon, 1989). V nadbytku koncentrovaného amoniaku dochází ke vzniku tmavě 

modrého roztoku tetraamminměďnatého kationtu [Cu(NH3)4]
2+ 

(Blaţek, 1978). 

S uhličitanovými ionty vzniká sraţenina modrého uhličitanu měďnatého (Simon, 1989). 

Kadmium, kademnaté ionty 

Kadmium je měkký, lesklý, bílý kov, svými chemickými vlastnostmi se podobá zinku. 

Toxické jsou kademnaté sloučeniny i samotné kadmium. Tavením kovového kadmia 

dochází k vzniku toxického oxidu kademnatého. Oxid kademnatý je bez zápachu či 

dráţdivých účinků a tudíţ nedetekovatelný lidskými smysly (Ševčík, 1968). 

Toxicita kadmia je dána inhibicí mnoha enzymů vazbou na sulfanilové skupiny, 

případně kompeticí s biogenními prvky (ionty ţeleza, zinku, mědi) (Horák, 2007). 

Kadmium a jeho sloučeniny vyvolávají zvracení a značná část se tímto způsobem můţe 

vyloučit (Horák, 2007). 

Při inhalaci prachu kadmia nastává po určité době latence podráţdění dýchacích cest 

provázené pocitem sucha v nose a hltanu. Mezi příznaky otravy patří dále bledost, 

zrychlený tep, křeče v břiše, průjmy, zvracení (Ševčík, 1968).  

Chronické otravy se projevují zánětem nosohltanu, nechutenstvím, malátností 

a zadýcháváním, v krvi je pak sníţen počet erytrocytů, pozorována byla i zvýšená 

sedimentace (Ševčík, 1968). 

Kadmium se kumuluje především v ledvinách. Do organismu se můţe dostávat 

kontaminovanými potravinami či cigaretovým kouřem (Horák, 2007). 

Důkazové reakce Cd2+ 

Kademnaté ionty poskytují s ionty sulfidovými ţlutě zbarvený sulfid kademnatý 

(Simon, 1989). 

Antimon, antimonité ionty 

Antimon byl jiţ ve středověku pouţíván k černění obočí a řas, od sedmnáctého století se 

vyuţíval jako léčebný prostředek (hojně vyuţíván byl vínan antimonito-draselný známý 

pod názvem dávivý kámen, často se také ponechávalo víno stát v pohárech z antimonu 

a následně se pouţívalo jako dávicí prostředek). Ve sloučeninách se vyskytuje 
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především ve formě antimonitých iontů (v kyselém prostředí antimoničné ionty 

přechází na antimonité) (Remy, 1971). 

V přírodě se vyskytuje i ryzí, nalézt ho lze také v antimonitu (Sb2S3). Antimonit je 

hlavní ruda pro získávání antimonu (ten se pouţívá například do slitin) (Povondra, 

2001). 

Důkazové reakce Sb3+ 

Se sulfidovými ionty dochází ke vzniku oranţového sulfidu antimonitého (Simon, 

1989). 

Bismut, bismutité ionty 

Akutní otravy kovovým bismutem nabývají příliš časté, nebezpečnější bývají otravy 

chronické. Projevují se zvýšeným sliněním a šedočernými povlaky na dásních. 

Ze sloučenin je značně toxický šťavelan bismutitý a fluorid bismutičný.  

Důkazové reakce Bi3+ 

Se sulfidovými ionty v kyselém prostředí vzniká černý sulfid bismutitý. S jodidovými 

ionty tvoří černou sraţeninu, s chromanem draselným oranţovou sraţeninu (Simon, 

1989). 

2. 1. 3 III. třída iontů 

Kationty třetí třídy se sráţí sulfidovými ionty v amoniakálním prostředí. Patří sem ionty 

hlinité, zinečnaté, chromité, ţeleznaté, ţelezité, manganaté, nikelnaté, kobaltnaté 

(Simon, 1989). 

Dále budou diskutovány pouze ionty hlinité, chromité, nikelnaté a kobaltnaté. 

Hliník, hlinité ionty 

Hliník je v zemské kůře třetím nejrozšířenějším prvkem. Vyskytuje se především 

v podvojných křemičitanech (například v ţivcích a slídách). Nejdůleţitějšími rudami 

hliníku je bauxit AlO(OH) a kryolit Na3AlF6. Korund Al2O3 a jeho odrůdy rubín a safír 

patří mezi nejdéle vyuţívané drahé kameny (Kouřimský, 2003). Ve sloučeninách se 

vyskytuje především ve formě hlinitých iontů (Remy, 1971). 

Toxicita hliníku je dlouhou dobu předmětem výzkumů. Hliník byl dáván do souvislosti 

s Alzheimerovou chorobou, neboť v mozcích pacientů trpících touto nemocí byla 
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nacházena zvýšená koncentrace hliníku. Dodnes se však neprokázalo, zda je zvýšená 

koncentrace hliníku příčinou Alzheimerovy choroby, jestli je jen jedním z faktorů 

kaskády vedoucí k onemocnění, či je-li pouhým následkem choroby. Hliník je tedy 

povaţován za potenciálně neurotoxický. U pokusných zvířat byl prokázán účinek 

hepatotoxický a gonadotoxický (síran hlinitý u samečků potkanů vyvolával poškození 

spermií a nekrózy ve varlatech) (Mýtniková, 2007). 

Důkazové reakce Al3+ 

V přítomnosti hlinitých iontů dochází  reakcí se sulfidem amonným k vyloučení bílého 

hydroxidu hlinitého (hydroxid hlinitý lze vybarvit alizarinem či aluminonem). 

S fosforečnanovými ionty vzniká bílá sraţenina fosforečnanu hlinitého (Simon, 1989). 

Chrom, chromité ionty 

Chrom je prvek esenciální, účastní se metabolismu cukrů a tuků. Kovový chrom je 

v podstatě netoxický, málo toxické jsou i sloučeniny chromité (některé mají leptavé 

účinky – způsobují vyráţky a vředy). Vysoce toxické jsou sloučeniny, v nichţ se chrom 

vyskytuje v oxidačním čísle šest. Mají oxidační účinky, jsou mutagenní a karcinogenní 

(Paleček, 1994).  

Důkazové reakce Cr3+ 

Vodné roztoky chromitých iontů bývají zeleně zbarveny. Se sulfidem amonným reagují 

za vzniku šedozeleného hydroxidu chromitého. S fosforečnany poskytují šedozelenou 

sraţeninu fosforečnanu chromitého (Simon, 1989). 

Kobalt, kobaltnaté ionty 

Kobalt je esenciální prvek vyskytující se ve vitaminu B12. Akutní otravy jsou vzácné, 

projevují se průjmy, bolestmi ţaludku atd. Vdechování prachu vede k bronchitidám. 

Chronické otravy jsou provázeny poškozením jater, ledvin a astmatem. Některé 

sloučeniny jsou podezřelé karcinogeny (Paleček, 1994). 

Důkazové reakce Co2+ 

Roztoky kobaltnatých iontů bývají růţově zbarveny. Se sulfidem amonným reagují 

kobaltnaté ionty za vzniku sraţeniny černého sulfidu kobaltnatého. V přítomnosti 

kobaltnatých iontů dochází reakcí s uhličitanovými ionty ke vzniku fialové sraţeniny 

uhličitanu kobaltnatého (Simon, 1989). 
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Nikl, nikelnaté ionty 

Sloučeniny niklu způsobují při styku s kůţí kontaktní dermatitidy, vdechování částic 

obsahujících tyto sloučeniny můţe způsobit aţ proděravění nosní přepáţky. Tyto účinky 

mohou být navíc provázeny alergickou reakcí – můţe se vyvinout alergická rýma, zánět 

dutin či alergické astma. Paradoxně sloučeniny niklu způsobují imunosupresi, čímţ se 

člověk stává náchylnější k infekčním onemocněním. Sloučeniny niklu v dýmech spolu 

s částečkami jiných kovů a jejich oxidů mají schopnost vyvolat horečku slévačů. Jedná 

se o akutní onemocnění, kdy dochází k vazbě částeček kovů či jejich oxidů na krevní 

bílkoviny. Bílkoviny pak mění své uspořádání a jsou následně rozpoznávány imunitním 

systémem jako cizorodé. Následuje prudká imunitní odpověď provázená horečkou, 

která tyto bílkoviny z krve odstraní (Horák, 2007). 

Nikl se v přírodě vyskytuje například jako millerit NiS, který tvoří mosazně ţluté, 

ohebné jehličky.  

Důkazové reakce Ni2+ 

Vodné roztoky nikelnatých iontů bývají zeleně zbarvené. Se sulfidem amonným 

poskytují černý sulfid nikelnatý. Po přidání hydroxidu dochází k vyloučení zeleného 

hydroxidu nikelnatého. V nadbytku amoniaku dochází v přítomnosti nikelnatých iontů 

ke vzniku modrého roztoku hexaamminnikelnatého kationtu [Ni(NH3)6]
2+

 (Simon, 

1989). 

2. 1. 4 IV. třída kationtů 

Do čtvrté analytické třídy spadají kationty, které se sráţí uhličitanovými ionty 

v amoniakálním prostředí. Řadí se sem ionty vápenaté, strontnaté, barnaté, částečně sem 

přechází také ionty hořečnaté (Simon, 1989). 

Dále bude pojednáno pouze o iontech barnatých. 

Barium, barnaté ionty 

Barium je stříbrobílý kov, nebezpečné jsou jeho rozpustné sloučeniny (především 

chlorid a dusičnan barnatý). Příznaky otravy barnatými ionty jsou bolesti břicha, 

závratě, zvracení a průjmy. Barnaté ionty poškozují centrální nervovou soustavu 

a kosterní, hladkou i srdeční svalovinu – smrt můţe být způsobena ochrnutím dýchacího 

centra nebo srdeční zástavou.  Smrtelná dávka chloridu barnatého (při perorálním 
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podání) pro dospělého člověka je asi 2-4 g. Nerozpustný netoxický síran barnatý je 

vyuţíván jako kontrastní látka v rentgenologii (Ševčík, 1968). 

V přírodě lze barium nalézt v barytu BaSO4. Čistý baryt je bezbarvý, časté je však 

zabarvení příměsemi. V sedmnáctém století zaujalo alchymisty, ţe po zahřátí baryt 

ve tmě září (byla tak objevena fosforescence) (Kouřimský, 2003). 

Důkazové reakce Ba2+ 

S uhličitanem amonným poskytují barnaté ionty bílou sraţeninu. S chromanovými ionty 

reagují za vzniku ţluté sraţeniny chromanu barnatého (ten je na rozdíl od chromanu 

strontnatého nerozpustný v kyselině octové) (Simon, 1989). 

2. 1. 5 V. třída kationtů 

Do této skupiny patří kationty hořečnaté, kationty alkalických kovů a kationt amonný. 

Pro tuto skupinu neexistuje skupinové činidlo (Simon, 1989). 

Z této skupiny bude dále zmíněn pouze amonný kationt. 

Kationt amonný 

Vlastnosti a reakce amonných iontů viz dusíkaté látky. 

  



21 

 

2. 2 Dusíkaté látky 
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2. 2 Dusíkaté látky 

Molekulární dusík je netoxický plyn, který tvoří asi 78 % atmosférického vzduchu. 

Mnohé jeho sloučeniny jsou však toxické. Z anorganických látek lze jmenovat 

například oxid dusnatý či dusičitý, které silně dráţdí dýchací cesty, dále amoniak, 

dusičnany, dusitany, hydrazin (Remy, 1971)…  

Organické sloučeniny dusíku s významnými toxikologickými účinky jsou například 

nitrily, aminy (přičemţ aromatické jsou toxičtější neţ alifatické) či nitrosloučeniny 

(Horák, 2007). 

V této kapitole budou diskutovány pouze dusičnany, dusitany a amoniak (respektive 

amonný kation). 

2. 2. 1 Dusičnany 

Dusičnany jsou soli kyseliny dusičné. Většina dusičnanů je ve vodě velmi dobře 

rozpustná (špatně se rozpouští jen dusičnany některých komplexních zásad) 

(Remy, 1971). 

Toxicita dusičnanů 

Dusičnany v pitné vodě mohou ohroţovat především kojence do šesti měsíců věku. 

V trávicím traktu takto malých dětí bývají přítomny bakterie, které přeměňují dusičnany 

na podstatně toxičtější dusitany. Projevem otravy dusičnany je namodralá kůţe 

především v okolí očí a úst (dusitany působí přeměnu hemoglobinu na methemoglobin, 

který jiţ není schopen přenášet kyslík) (Havel, 2013). 

Od třetího měsíce věku dítěte dochází ke zvyšování obsahu kyseliny chlorovodíkové 

v ţaludku a tím ke sníţení mnoţství bakterií redukujících dusičnany. Od šesti měsíců 

věku je trávicí systém dítěte plně vyvinutý, je tedy moţné pouţívat běţnou vodovodní 

vodu (oficiální limitní koncentrace dusičnanů v pitné vodě je 50 mg/l, pro kojeneckou 

vodu je limitní koncentrace dusičnanů 10 mg/l, přičemţ voda s obsahem dusičnanů 

do 35 mg/l můţe být pouţita pro děti jiţ od narození) (Havel, 2013). 

Zpětná přeměna methemoglobinu na hemoglobin je umoţňována enzymem 

methemoglobinreduktázou, ta je však u kojenců ještě málo účinná. Nízká účinnost 

methemoglobinreduktázy je spolu s přítomností bakterií redukujících dusičnany 

příčinou zvýšené citlivosti kojenců k dusičnanům (Pizingerová, 2011). 
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Zvýšený obsah dusičnanů ve vodě či v potravinách však neohroţuje pouze kojence. 

Nárůst počtu onemocnění ţaludku a zaţívacího traktu je dáván do souvislosti právě se 

zvýšeným obsahem dusičnanů v potravinách (Kalavská, 1989).  

Příčiny zvyšování množství dusičnanů ve vodách a potravinách 

Vznik dusičnanů v půdě je přirozeně spjat s činností nitrifikačních bakterií. Kromě toho 

vznikají také v atmosféře přeměnou oxidů dusíku, které se dostávají do ovzduší nejen 

z průmyslových a energetických výrob, ale vznikají i přeměnou atmosférického dusíku 

působením elektrických výbojů (Turek, 1988). 

Ke zvyšování obsahu dusičnanů v půdách a vodách dochází v posledních letech 

především kvůli pouţívání syntetických hnojiv. Zároveň s tím dochází i ke zvyšování 

jejich obsahu v potravinách (zejména v zelenině) (Kalavská, 1989).  Schopnost rostlin 

akumulovat dusičnany se liší nejen u různých druhů, ale i kultivarů. Rozdílný je i obsah 

dusičnanů v odlišných částech rostliny; nejniţší koncentrace bývá v plodech a listových 

čepelích, nejvyšší koncentrace naopak v košťálech, stoncích či listové ţilnatině 

(Prugar, 1985). 

Důkazové reakce dusičnanů 

Důkaz dusičnanů difenylaminem (důkaz oxidujících aniontů) 

Dusičnany podobně jako jiná oxidační činidla (například dusitany, chlorečnany či 

dichromany) barví roztok difenylaminu v koncentrované kyselině sírové intenzivně 

modře. Důkaz se provádí tak, ţe se malé mnoţství difenylaminu rozpustí asi v 1 ml 

koncentrované kyseliny sírové, roztok se následně opatrně podvrství zkoumaným 

roztokem – modré zbarvení je pak pozitivním důkazem přítomnosti dusičnanů 

(Simon, 1989). 

Zónová reakce 

Důkaz dusičnanů pomocí zónové reakce se provádí v prostředí koncentrované kyseliny 

sírové za pouţití koncentrovaného roztoku síranu ţeleznatého. Směs vzorku 

a nasyceného roztoku síranu ţeleznatého (stejné objemové díly) se opatrně podvrství 

koncentrovanou kyselinou sírovou - v přítomnosti dusičnanů vzniká na rozhraní kapalin 

hnědý prouţek. Princip reakce spočívá v redukci kyseliny dusičné ţeleznatými ionty 

na oxid dusnatý, který pak se síranem ţeleznatým poskytuje hnědě zbarvený síran 

tetranitrosylţeleznatý [Fe(NO)4]SO4 (Šrámek, 1996). 
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Převedení dusičnanů na jiné sloučeniny a jejich následná 

identifikace 

Dusičnany lze také pomocí Devardovy slitiny (měď, hliník, zinek) v zásaditém prostředí 

redukovat na amoniak a ten déle identifikovat (viz důkaz amonného kationtu). Spolu 

s dusičnany dochází také k redukci dusitanů (Šrámek, 1996). 

Dusičnany lze také redukovat kovovým zinkem v prostředí kyseliny octové na dusitany, 

které lze následně dokázat převedením na azobarviva (viz důkaz dusitanů) 

(Simon, 1989). 

Stanovení dusičnanů 

V praxi se dusičnany stanovují spektrofotometricky, případně pomocí dusičnanové 

iontově selektivní elektrody. Ve školách lze dusičnany stanovit po převedení na amonné 

ionty (stanovení dusičnanů podle Devarda), orientačně pomocí různých komerčních 

dusičnanových testů (kolorimetrické stanovení), případně pomocí dusičnanové iontově 

selektivní elektrody jako součásti školních měřících přístrojů.  

Stanovení dusičnanů podle Devarda 

Dusičnany je moţné stanovit po redukci na amoniak (redukce se provádí Devardovou 

slitinou), který se stanoví nepřímou titrací. Ze směsi se amoniak oddělí destilací 

po zalkalizování roztoku (za zvýšené teploty dochází k uvolnění plynného amoniaku). 

Vzniklý amoniak lze posléze pohltit do známého objemu odměrného roztoku kyseliny 

sírové či chlorovodíkové. Nadbytek kyseliny je následně titrován odměrným roztokem 

hydroxidu sodného na indikátor methylčerveň (Šrámek, 1996). 

Spolu s dusičnany dochází i k redukci dusitanů (při stanovení dusičnanů v roztoku 

společně s dusitany tak vzniká chyba), při společném výskytu dusičnanů s amonnými 

ionty je třeba amonné ionty stanovit zvlášť a jejich koncentraci následně odečíst. 

Orientační stanovení pomocí komerčních testů 

Jako příklad dusičnanového testu lze uvést sadu Azotan od firmy Rataj, která je určena 

pro měření dusičnanů v akvarijní vodě. Tomu odpovídá rozmezí koncentrací dusičnanů, 

které je tímto testem moţné stanovit – 0-50 mg NO3
-
 v litru (širší rozmezí koncentrací – 

aţ 160 mg/l umoţňuje stanovit obdobný test firmy Aquar). Ke stanovení dusičnanu je 

potřeba 1 ml zkoumané vody a destilovaná voda z lékárny (technická destilovaná voda 
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sama o sobě způsobuje zabarvení a tím zkreslení testu). Doba celkového provedení testu 

je asi dvacet minut, koncentrace dusičnanů se odečte pomocí přiloţené barevné stupnice 

(balení také obsahuje standardní roztok dusičnanu, se kterým je moţné vzniklé zbarvení 

porovnat). Cena za sadu se pohybuje kolem 100 Kč a umoţňuje opakované testování 

(Rataj, 2013).  

K dostání jsou také prouţkové testy umoţňující orientační stanovení dusičnanů (určené 

jsou opět pro akvária nebo pro orientační stanovení dusičnanů v pitné vodě), výhodou je 

podstatně rychlejší provedení testu a často širší rozmezí stanovovaných koncentrací, 

nevýhodou pro školní vyuţití je však vyšší cena. 



26 

 

2. 2. 2 Dusitany 

Toxicita dusitanů 

Dusitany, stejně jako celá řada jiných dusíkatých látek, například dusičnany, estery 

kyseliny dusité a dusičné, oxid dusnatý a dusičitý a mnoho nitrolátek, mají schopnost 

způsobit methemoglobinemii. Jedná se o stav, kdy je hemové ţelezo v hemoglobinu 

oxidováno z oxidačního čísla dvě na ionty ţelezité – z hemoglobinu se tak stává 

methemoglobin, který jiţ není schopen plnit funkci přenosu kyslíku (Horák, 2007). 

Dusitany jsou asi stokrát toxičtější neţ dusičnany. Mnoţství jiţ asi 0,5-1 g dusitanu 

sodného vyvolává u dospělého člověka lehkou otravu (Ševčík, 1968). 

U kojenců můţe docházet k otravám vodou s nadbytkem dusičnanů, které jsou účinkem 

bakterií v trávicím traktu přeměňovány na dusitany (viz toxicita dusičnanů) 

(Ševčík, 1968). 

Důkazové reakce dusitanů 

Důkaz dusitanů zónovou reakcí 

Dusitany lze dokázat zónovou reakcí. Reakcí se síranem ţeleznatým v prostředí zředěné 

kyseliny sírové dochází k vytvoření hnědého prouţku síranu tetranitrosylţeleznatý 

[Fe(NO)4]SO4 na styku kapalin (k roztoku síranu ţeleznatého se po okyselení přidává 

po stěně zkoumaný vzorek, v přítomnosti dusitanů dochází k vytvoření hnědého 

prouţku) (Šrámek, 1996). 

Důkaz dusitanů reakcí s aromatickými aminy (tvorba azobarviv) 

Roztoky dusitanu reagují v kyselém prostředí s aromatickými aminy za tvorby 

bezbarvých diazoniových solí. Ty dále reagují s aromatickými aminy či fenoly 

na azobarviva. K důkazu dusitanů se nejčastěji vyuţívá reakce s kyselinou sulfanilovou 

(0,3% roztok v 30% kyselině octové) a roztokem 1-naftylaminu (Simon, 1989). 
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2. 2. 3 Amoniak 

Toxicita amoniaku 

Amoniak je bezbarvý plyn ostrého, nepříjemného zápachu. Ve vodě je velmi dobře 

rozpustný aţ do koncentrace 33 % (Ševčík, 1968).  

Amoniak má silně dráţdivé účinky jiţ v malých koncentracích, leptá sliznice, 

nebezpečný je zejména pro oči. Při vyšších koncentracích (3,5 g/m
3
) působí okamţitou 

smrt (způsobuje zástavu dechu) (Paleček, 1994). Je vysoce toxický pro ryby a jiné vodní 

organismy (Nábělková, 2010). 

Důkazové reakce amonných iontů 

Důkaz amoniaku uvolněného z amonných solí po zalkalizování 

Amonné soli jsou ve vodě dobře rozpustné, důkaz se provádí vţdy v původním vzorku. 

Po přidání silné zásady dochází k uvolnění charakteristicky páchnoucího plynu, který 

lze identifikovat ovlhčeným univerzálním indikátorovým papírkem (zmodrání) 

a papírkem nasyceným měďnatou solí (dochází ke zvýraznění modrého zbarvení – 

vzniká komplexní kation tetraamminměďnatý [Cu(NH3)4]
2+

) (Šrámek, 1996). 

Důkaz amonných iontů Nesslerovým činidlem 

Amonné ionty lze dokázat Nesslerovým činidlem (alkalický roztok 

tetrajodidortuťnatanu draselného). Jiţ při nízkých koncentracích NH4
+
 vzniká ţluté 

zabarvení, při vyšších koncentracích se vylučuje červenohnědá sraţenina 

(Simon, 1989). 
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2. 3 Oxid uhelnatý 

Obsah 

 Vznik oxidu uhelnatého 

 Vlastnosti oxidu uhelnatého 

 Toxicita oxidu uhelnatého 

 Léčba otrav 

 Použití oxidu uhelnatého 
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2. 3. 1 Vznik oxidu uhelnatého 

Oxid uhelnatý je toxický plyn vznikající například při nedokonalém spalování látek 

obsahujících uhlík v nízkých koncentracích kyslíku. Ke vzniku oxidu uhelnatého můţe 

docházet ve špatně větraných malých prostorách při hoření spotřebičů na zemní plyn či 

propan-butan (Hájek, 2009). 

Vysoké procento oxidu uhelnatého obsahují také výfukové plyny (v uzavřených nebo 

nedostatečně větraných prostorách jako jsou garáţe, můţe docházet k otravám), je 

součástí kaţdého kouřového plynu (k hromadění můţe docházet u špatně odvětraných či 

zanesených krbů a komínů v důsledku nedokonalého odvodu spalin). Vzniká také 

při poţárech uvnitř budov (spolu s jinými toxickými látkami) (Hájek, 2009). 

2. 3. 2 Vlastnosti oxidu uhelnatého 

Oxid uhelnatý je látka bez barvy, chuti či zápachu - je tedy nedetekovatelný našimi 

smyslovými orgány a můţe tak snadno dojít k fatálním otravám. Jedná se o plyn 

nepatrně lehčí neţ vzduch, je hořlavý a charakteristicky modře barví plamen (Ševčík, 

1968). 

2. 3. 3 Toxicita oxidu uhelnatého 

Hlavním toxickým účinkem oxidu uhelnatého je přeměna hemoglobinu 

na karboxyhemoglobin – modifikovaným hemoglobin jiţ není schopen přenášet kyslík 

a dochází k dušení organismu. Oxid uhelnatý je kompetitivní inhibitor hemoglobinu, 

jeho afinita k hemoglobinu je 200 aţ 300 krát vyšší neţ afinita kyslíku (Paleček, 1994). 

U některých lidí jsou fyziologické hodnoty karboxyhemoglobinu vyšší neţ u běţné 

populace. U lidí ţijících v městech je to 1-2 % karboxyhemoglobinu (z celkového 

mnoţství hemoglobinu) u silných kuřáků aţ 10 % karboxyhemoglobinu (Hájek, 2009). 

Vysoká koncentrace oxidu uhelnatého můţe způsobit smrt během několika sekund. 

Při těţkých otravách je typické jasně višňově červené zabarvení kůţe. Vystavení 

organismu niţším koncentracím se projeví bolestmi hlavy, bušením krve v hlavě 

a tlakem na prsou (Paleček, 1994).  
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2. 3. 4 Léčba otrav 

Vazba oxidu uhelnatého na hemoglobin je reversibilní a při dostatečném přívodu 

kyslíku dochází opět k uvolňování oxidu uhelnatého z hemoglobinu, jedná se však 

o reakci pomalou. Hladina karboxyhemoglobinu závisí na mnoţství oxidu uhelnatého 

ve vzduchu, na době expozice, dále na věku a fyzickém stavu člověka. Tělesná námaha 

urychluje vazbu plynu na hemoglobin a zvyšuje stupeň intoxikace (Ševčík, 1968). 

Při váţných otravách se jako léčba volí hyperbarická oxygenoterapie. Hyperbarickou 

oxygenoterapií se rozumí aplikace 100% kyslíku za vyššího tlaku, neţ je tlak 

atmosférický. Během hyperbarické oxygenoterapie dochází k urychlení disociace oxidu 

uhelnatého z hemoglobinu. U lehčích případů se volí normobarická oxygenoterapie 

(aplikace 100% kyslíku za normálního atmosférického tlaku) (Hájek, 2009). 

S akutními otravami se lze setkat na některých průmyslových pracovištích – 

ve slévárnách, výtopnách nebo hlubinných uhelných dolech. Časté bývaly i otravy 

v domácnostech vyuţívajících svítiplyn (ve svítiplynu byl obsah oxidu uhelnatého 6 –

 13 %). S otravami oxidem uhelnatým v domácnostech se lze setkat i v dnešní době (viz 

vznik oxidu uhelnatého) (Ševčík, 1968). 

2. 3. 5 Použití oxidu uhelnatého 

Oxid uhelnatý se vyuţíval jako součást svítiplynu (svítiplyn byl původně pouţíván 

pro veřejná osvětlení, později i pro plnění balónů či v domácnostech na vaření), je 

součástí generátorového plynu a syntézního vodního plynu. Ve vysokých pecích se 

vyuţívá jako redukční činidlo, dále se vyuţívá jako výchozí surovina pro výrobu 

kyseliny mravenčí, alkoholů, esterů a uhlovodíků (Bardoděj, 1999). 

2. 3. 6 Příprava oxidu uhelnatého 

Oxid uhelnatý lze připravit například působením koncentrované kyseliny sírové 

na kyselinu mravenčí (případně na její soli – mravenčany). Při pokusu je moţné 

demonstrovat hořlavost oxidu uhelnatého (viz návody v praktické části) (Grendárová, 

2006). 

2. 3. 7 Redukční vlastnosti oxidu uhelnatého 

Oxid uhelnatý má silné redukční účinky. Reakce s oxidy ţeleza se vyuţívá ve vysokých 

pecích při výrobě ţeleza. 
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Za normální teploty redukuje oxid uhelnatý manganistan stříbrný a sám se oxiduje 

na oxid uhličitý  - této reakce se vyuţívá u různých dýchacích přístrojů a masek (Lukeš, 

1998). 

Redukční vlastnosti oxidu uhelnatého lze demonstrovat při probublávání roztoku 

dusičnanu stříbrného. Dochází tak k redukci stříbrných iontů, vyloučené stříbro pak 

způsobí ztmavnutí roztoku. 
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2. 4 Halogeny 

Halogeny jsou prvky sedmé hlavní skupiny periodické soustavy. Řadí se mezi ně fluor, 

chlor, brom, jod a astat, který se vyskytuje jako nestálý produkt v radioaktivních 

rozpadových řadách (Remy, 1971). 

Fluor, chlor, brom a jod jsou látky nekovové tvořící dvouatomové molekuly. 

Charakteristická je vysoká reaktivita, fluor je vůbec nejreaktivnějším prvkem 

(Remy, 1971). S rostoucím protonovým číslem rostou oxidační vlastnosti halogenů: 

fluor tak z halogenidů vytěsní chlor, brom i jod, chlor vytěsní brom a jod atd. (Simon, 

1989)  

Chloridy, bromidy a jodidy se sráţí stříbrnými ionty (fluorid stříbrný je naopak ve vodě 

dobře rozpustný). Dusičnan stříbrný poskytuje s chloridovými ionty bílou sraţeninu 

chloridu stříbrného, bromidy poskytují naţloutlou sraţeninu bromidu stříbrného, jodidy 

dávají ţlutou sraţeninu jodidu stříbrného (Simon, 1989). 

2. 4. 1 Fluor 

Vlastnosti a toxicita fluoru 

Fluor je za normálních podmínek pronikavě, dráţdivě zapáchající plyn, který je 

ve vyšších koncentracích slabě zelenoţlutý (Remy, 1971). Jiţ v nízkých koncentracích 

silně dráţdí spojivky a dýchací cesty, ve vyšších koncentracích způsobuje poškození 

plic. Ve styku s vlhkými sliznicemi vzniká kyselina fluorovodíková, která způsobuje 

těţko se hojící poleptání (Ševčík, 1968). 

Fluor je mimořádně reaktivní, reaguje s většinou prvků a to jiţ za nízkých teplot. Přímo 

nereaguje pouze s kyslíkem a dusíkem (Remy, 1971). 

Toxické jsou i soli kyseliny fluorovodíkové – fluoridy. Těţce poškozují trávicí trakt 

a játra, s kyselinou chlorovodíkovou reagují za vzniku fluorovodíku, který má leptavý 

účinek (Ševčík, 1968). U dětí bylo prokázáno, ţe fluoridy v nízkých koncentracích 

přidávané do pitné vody, slouţí jako prevence zubního kazu. Naopak při vyšších 

koncentracích fluoridy zubní sklovinu poškozují. V Československu byla voda 

v některých městech fluoridy obohacována, v současnosti se voda nefluoriduje nikde 

na našem území. Jako argumenty odpůrcům poslouţil například zvýšený počet 
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srdečních chorob či obavy z vlivu fluoridace na vrozené vady jako je rozštěp patra či 

Downův syndrom (Brázda, 2008).  

Výskyt fluoru 

V přírodě se fluor vyskytuje pouze ve formě sloučenin. Nalézt ho lze například 

ve fluoritu CaF2, který krystalizuje v krychlové soustavě, přičemţ krystaly dosahují 

někdy nápadných velikostí. Dalším minerálem obsahujícím fluor je kryolit Na3AlF6, 

který se pouţívá jako tavidlo při výrobě hliníku elektrolýzou oxidických rud (Povondra, 

2001). 

2. 4. 2 Chlor 

Toxicita chloru 

Chlor je toxický plyn s extrémně silnými dráţdivými účinky. V první světové válce byl 

chlor dokonce pouţit jako chemická zbraň. Poprvé byl pouţit německými vojáky v roce 

1915 v bitvě u belgického města Ypry. Do té doby byly pouţívané různé vcelku 

neškodné slzné plyny (například chloraceton), první válečné pouţití chloru si vyţádalo 

více neţ 5000 mrtvých (Chrást, 2009). 

Silně dráţdění sliznic působí chlor jiţ v nízkých koncentracích – působí pálení očí 

a zarudnutí spojivek, sliznice dýchacích cest se překrvuje a následuje úporný dráţdivý 

kašel. Při vyšších koncentracích hrozí nebezpečí vzniku plicního edému provázeného 

dušností a cyanosou (Ševčík, 1968). 

Vlastnosti a využití chloru 

Chlor je za normálních podmínek ţlutozelený štiplavě páchnoucí plyn. Je asi 

dvaapůlkrát těţší neţ vzduch (ρ = 3,220 kg/m
3
), tlakem lze snadno zkapalnit (běţně se 

dodává v ocelových tlakových nádobách) (Remy, 1971). 

Chlor je reaktivní prvek, reaguje přímo s většinou prvků (reakce probíhají mírněji neţ 

reakce s fluorem) (Remy, 1971). Ve vodě rozpouští a částečně s ní reaguje za vzniku 

kyseliny chlorovodíkové a chlorné. Kyselina chlorná se rozkládá za vzniku kyseliny 

chlorovodíkové a atomárního kyslíku, který propůjčuje chlorové vodě bělící 

a desinfekční účinky (na tomto principu funguje řada bělících a desinfekčních 

prostředků) (Čtrnáctová, 2000). 
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Chlor se získává elektrolýzou alkalických chloridů při výrobě hydroxidů (Remy, 1971). 

Laboratorně ho lze například připravit oxidací chlorovodíku manganistanem draselným 

(viz návody v praktické části) (Čtrnáctová, 2000). 

Výskyt chloru 

Chlor se v přírodě vyskytuje v chloridech jako je halit NaCl či chlorargyryrit AgCl. 

Halit (sůl kamenná) krystaluje v krychlové soustavě, nachází se v loţiskách ve velkých 

vrstvách. Z těchto loţisek se těţí, případně se získává odpařováním solanek 

(nasycených solných roztoků), je základní surovinou pro výrobu chloru, hydroxidu 

sodného a  kyseliny chlorovodíkové (Povondra, 2001). 

2. 4. 3 Brom 

Vlastnosti a reaktivita bromu 

Brom je tmavohnědá kapalina s nepříjemným, štiplavým zápachem. Jiţ za laboratorní 

teploty snadno těká a uvolňuje červenohnědé páry. Je jedním ze dvou kapalných prvků 

(při laboratorní teplotě), jeho hustota je asi třikrát vyšší neţ vody (ρ = 3,187 g/cm
3
) 

(Remy, 1971). 

Stejně jako ostatní halogeny je mimořádně reaktivní, s mnoha prvky se slučuje přímo 

v plynném i kapalném stavu. Ve vodě se brom rozpouští málo, snadno se rozpouští 

v celé řadě organických rozpouštědel například v chloroformu (Remy, 1971). 

Toxicita bromu 

Páry bromu dráţdí spojivky a dýchací cesty, na kůţi má leptavé účinky. Brom se 

vstřebává i nepoškozenou pokoţkou a sliznicí, po vstřebání poškozuje nervové buňky 

(Ševčík, 1968). 

2. 4. 4 Jod 

Využití jodu v lékařství 

Jod je krystalická látka vyuţívaná v lékařství pro své antiseptické účinky. Současně 

však na pokoţku působí dráţdivě (Remy, 1971). V dřívějších dobách byla hojně 

vyuţívána jodová tinktura, coţ je roztok jodu v ethanolu. Jodová tinktura má výborné 

desinfekční a antiseptické účinky, nevýhodou je však rychlé uvolnění jodu. Je tedy 

sníţena doba desinfekčního účinku a hrozí riziko průniku jodu do organismu. Zvýšení 
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doby desinfekčního účinku řeší přípravky obsahující jod (ve formě trijodidových iontů) 

vázaný na polymer povidon (polyvinylpyrrolidon). Dochází k postupnému uvolňování 

jodu z polymeru a tím prodlouţení desinfekčního účinku a sníţení průniku jodu 

do organismu. U některých přípravků (Gelacide C) není účinnou látkou aktivní jod, ale 

chlorid joditý (ICl3). Chlorid joditý je ve vodě rozpustný a poměrně agresivní (má 

oxidační účinky, způsobuje těţké poleptání kůţe a poškození očí, můţe dráţdit dýchací 

cesty). Přípravek Gelacide C proto obsahuje chlorid joditý vázaný na pryskyřice, 

ze kterých se uvolňuje aţ po kontaktu s patogenem (Anon, 2013). 

Vlastnosti jodu 

Jod je za normálních podmínek pevná látka, tvoří šedočerné, kovově lesklé šupinky. 

Z halogenů je nejméně reaktivní. Taje při 113,7 °C, i za laboratorních podmínek však 

sublimuje (uvolňuje fialové páry) a charakteristicky zapáchá. Páry jodu jsou toxické, 

působí záněty očí a nosní sliznice (Remy, 1971). 

Důkaz jodu 

Jod lze specificky dokázat pomocí škrobového mazu. Škrobový maz reaguje za studena 

s Lugolovým roztokem (roztokem jodu v jodidu draselném) za vzniku modrého 

zbarvení (zbarvení je závislé na pouţitém škrobu, můţe být aţ do fialova) 

(Simon, 1989). 
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2. 5. 1 Alkoholy 

Alkoholy jsou organické sloučeniny, ve kterých je vodíkový atom uhlovodíku nahrazen 

hydroxylovou skupinou (–OH). Alkoholy lze rozdělit na primární, sekundární 

a terciární podle toho, zda je hydroxylová skupina připojena k primárnímu, 

sekundárnímu či terciárnímu uhlíku (Milton, 1986).  

Methanol  

Vlastnosti methanolu 

Methanol je bezbarvá kapalina s teplotou varu 64 °C (Paleček, 1994). Vůně i chuť se 

podobají ethanolu, při záměnách tak můţe snadno dojít k otravám (Horák, 2007). 

V současnosti se vyrábí synteticky – hydrogenací oxidu uhelnatého (Ševčík, 1968). 

Toxicita methanolu 

K otravám lidí dochází především perorální cestou (záměny ethanolu za methanol či 

poţití nekvalitního alkoholu). Postupně se methanol v těle přeměňuje na formaldehyd, 

kyselinu mravenčí a konečně na oxid uhličitý a vodu. Methanal (formaldehyd) 

a kyselina mravenčí jsou látky toxické, svou toxicitou methanol převyšují 

(Horák, 2007). 

Smrtelná dávka methanolu pro člověka je v průměru 1 ml/kg (zde však existují velké 

individuální rozdíly, v případě otrav alkoholickými nápoji s obsahem methanolu je 

toxicita methanolu značně ovlivněna mnoţstvím společně poţitého ethanolu – viz léčba 

otrav methanolem). Příznaky akutní otravy jsou bolesti ţaludku, po třech i více 

hodinách se dostavuje zvracení. Charakteristické je poškození centrální nervové 

soustavy. Vzniká mozkový edém a bývá zasaţen zrakový nerv (Paleček, 1994).  

Methanol i jeho toxické produkty se z organismu vylučují jen velmi pomalu, dochází 

tedy k jejich hromadění (Ševčík, 1968).  

Zajímavé je, ţe pro jiné ţivočichy, s výjimkou primátů, je methanol akutně málo 

toxický (toxicita se podobá ethanolu) (Horák, 2007). 

Léčba otrav methanolem 

Při léčbě otrav je vyuţíváno toho, ţe se methanol v lidském těle metabolizuje 

alkoholdehydrogenázou sedmkrát pomaleji neţ ethanol. Při léčbě otravy se podává 
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lihovina s obsahem etanolu asi 40 % (Paleček, 1994). Hladina ethanolu v krvi pacientů 

se udrţuje těsně nad jedním promilem, čímţ se potlačí oxidativní metabolismus 

methanolu. Ten se následně vyloučí v nezměněné podobě močí a dechem 

(Horák, 2007). 

V souvislosti se sérií otrav v České republice, která započala v roce 2012, byl dovezen 

z Norska lék Fomepizol (Antizol). Fomepizol je inhibitor alkoholdehydrogenázy, 

zabraňuje tedy přeměně methanolu na toxické produkty (Myslivcová, 2012). 

Ethanol 

Vlastnosti ethanolu 

Ethanol je bezbarvá čirá hořlavá kapalina s teplotou varu 78 °C (Paleček, 1994). Vyrábí 

se zkvašováním cukerných roztoků, případně synteticky – hydratací ethenu 

(Ševčík, 1968). 

Toxicita ethanolu 

Ethanol je psychotropní, návyková látka (je pravděpodobně nejrozšířenější návykovou 

látkou), působí na centrální nervovou soustavu, poškozuje cévy, srdce a játra. 

Při těţkých intoxikacích můţe dojít aţ k zástavě dechu (Paleček, 1994). 

Páry ethanolu jsou vstřebávány plícemi a po resorpci se rychle oxidují přes acetaldehyd 

a kyselinu octovou na oxid uhličitý a vodu. Malá část je zpětně vylučována 

v nezměněné podobě dechem (Ševčík, 1968). 

Akutní otravy (při perorálním podání) působí dávka mezi 6 aţ 8 g na 1 kg tělesné 

hmotnosti u dospělého člověka (u dětí asi 3 g/kg tělesné hmotnosti) (Paleček, 1994). 

Působení ethanolu 

Ethanol způsobuje ve vysokých dávkách útlum centrální nervové soustavy - působí 

na kanály a receptory buněk reagujících na neurotransmiter GABA. Výsledkem je 

sníţená tvorba elektrických impulzů, která je nezbytná pro komunikaci neuronů 

s ostatními buňkami. Ethanol také inhibuje receptory pro glutamát, který se účastní 

většiny interakcí nervových buněk v mozku (Horák, 2007). 

Znám je jeho nepříznivý vliv na játra, který se projevuje aţ po vysokých dlouhodobě se 

opakujících dávkách. Dochází k odumírání hepatocytů, nadměrnému ukládání tuku 

v játrech, poruchám vylučování ţluči a následně k cirhóze (Horák, 2007). Ethanol můţe 
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být nebezpečný i v malých dávkách v případě společného působení s některými léky 

jako jsou sedativa či hypnotika, případně při hepatitidách (Horák, 2007). 

2. 5. 2 Reakce alkoholů 

Oxidace primárních alkoholů 

Primární alkoholy jsou alkoholdehydrogenázou převáděny na aldehydy, které jsou dále 

aldehyddehydrogenázou oxidovány na karboxylové kyseliny (Obr. I – Oxidace 

methanolu a ethanolu) (Paleček, 1994). 
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Obr. I – Oxidace methanolu a ethanolu 

Oxidace alkoholů pomocí rozžhavené měděné spirály 

Oxidaci alkoholů lze provést například pomocí rozţhavené měděné spirály. 

Po opakovaném zasouvání rozţhavené měděné spirály do alkoholu dochází k redukci 

oxidu měďnatého na jasně červenou měď, alkohol se při tom oxiduje (viz návody 

v praktické části) (Trtílek, 1973). 

Oxidace alkoholů dichromanem či manganistanem draselným 

Primární alkoholy lze také oxidovat například dichromanem draselným či 

manganistanem draselným v roztoku. K roztoku methanolu či ethanolu se přidá roztok 

dichromanu draselného (případně manganistanu draselného) a několik kapek 

koncentrované kyseliny sírové. Dochází k redukci dichromanu a zároveň k oxidaci 

alkoholu (k redukci manganistanu a zároveň k oxidaci alkoholu) (viz návody 

v praktické části) (Trtílek, 1973). 
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Rozlišení vzorků methanolu a ethanolu 

Čistý methanol lze od čistého ethanolu rozlišit také na základě barvení plamene esterem 

s kyselinou boritou (viz návody) (Čtrnáctová, 1997).  

Methanol tvoří s kyselinou boritou v kyselém prostředí těkavý ester, který dává plameni 

charakteristické zelené zbarvení, jenţ je patrné po celou dobu hoření směsi. Obdobný 

ester ethanolu je těkavý méně, zabarvené plamene se tudíţ projeví aţ ke konci hoření 

směsi (Čtrnáctová, 1997). 

Rozlišení vzorku ethanolu a směsi ethanolu s methanolem 

Směs methanolu a ethanolu lze od ethanolu odlišit díky redukčním vlastnostem kyseliny 

mravenčí, jenţ vzniká z kyseliny šťavelové v kyselém prostředí. Kyselina mravenčí 

redukuje ethanal zpět na ethanol, avšak redukce methanalu na methanol jiţ tímto 

způsobem moţná není. Změna zbarvení roztoku je tedy způsobena reakcí Schiffova 

činidla s methanalem (viz návody v praktické části) (Čtrnáctová, 1997).  
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2. 5. 3 Aldehydy 

Aldehydy jsou sloučeniny, které mají vodíkový atom a alkylový (případně arylový) 

zbytek vázaný ke karbonylové skupině (Milton, 1986). Z toxikologického hlediska 

působí dráţdivě na spojivky, dýchací cesty a plíce – ve vysokých koncentracích mohou 

vyvolávat i plicní edém. Se stoupajícím počtem uhlíků stoupá i narkotický účinek 

(Ševčík, 1968). 

Methanal (formaldehyd) 

Methanal je bezbarvý plyn štiplavého zápachu. Patří mezi silně dráţdivé látky, 

způsobuje koagulaci bílkovin, je řazen do skupiny látek s mutagenními 

a karcinogenními účinky. Chronická otrava se projevuje záněty dýchacích cest, 

zaţívacími potíţemi a bolestmi hlavy (Paleček, 1994). 

Ethanal (acetaldehyd) 

Ethanal je kapalina s teplotou varu 21 °C silně dráţdící sliznice. Příznaky otavy jsou 

ţaludeční potíţe a zvracení (ethanal působí nepříjemné stavy po poţití alkoholu známé 

jako „kocovina“) (Paleček, 1994). 

Důkaz aldehydů 

Důkaz aldehydů Tollensovým činidlem 

Aldehydy lze dokázat na základě jejich redukčních vlastností několika činidly. Důkaz 

lze provést pouţitím Tollensova činidla (pozitivní reakci však dávají i jiné snadno 

oxidovatelné látky jako jsou některé aromatické aminy, diketony, kyselina methanová či 

vinná, ketony nereagují), reakce je tudíţ nespecifická (Stránský, 1989). 

Při reakci s Tollensovým činidlem vyredukovávají alifatické i aromatické aldehydy 

kovové stříbro (Stránský, 1989). 

Důkaz aldehydů Fehlingovým činidlem 

K důkazu alifatických aldehydů lze vyuţít také Fehlingova činidla (aromatické 

aldehydy a ketony nereagují, reagují však redukující cukry či kyselina methanová). 

Za varu dochází k vyloučení červeného oxidu měďnatého (Stránský, 1989). 
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Důkaz aldehydů Nesslerovým činidlem 

K důkazu aldehydů v rozpouštědlech (alkoholech či etherech) lze pouţít Nesslerovo 

činidlo. Dochází k vytvoření červenohnědé sraţeniny, šednoucí vyredukovanou rtutí 

(Stránský, 1989). 

Důkaz aldehydů Schiffovým činidlem 

Důkaz aldehydů lze provést také Schiffovým činidlem. Jedná se o roztok fuchsinu 

odbarvený oxidem siřičitým. Reakcí odbarveného fuchsinu s aldehydy dochází 

k navázání hydrogensiřičitanu na karbonylový uhlík aldehydu a uvolnění fuchsinu, 

který způsobí zabarvení roztoku. Redukce fuchsinu oxidem siřičitým a následná oxidace 

aldehydem viz Obr. II (Anon, 2013). 
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Obr. II - Redukce fuchsinu oxidem siřičitým a následná oxidace aldehydem 
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2. 6. 1 Výskyt a vlastnosti alkaloidů 

Alkaloidy jsou velkou skupinou sekundárních metabolitů. V současnosti je jich známo 

více neţ 15000 a nachází se u více neţ 20 % cévnatých rostlin. Pro alkaloidy je 

charakteristický, jak jiţ název napovídá, zásaditý charakter. Dusík v těchto sloučeninách 

bývá obvykle heterocyklicky vázaný.  V cytosolu, kde bývá pH kolem 7,2, nebo ve 

vakuole, kde se pH pohybuje mezi hodnotami 5 - 6, jsou atomy dusíku protonovány. 

Z tohoto důvodu nesou alkaloidy kladný náboj a jsou většinou rozpustné ve vodě (Taiz, 

2006). Jinak jsou alkaloidy ve vodě málo rozpustné nebo nerozpustné, dobře se 

rozpouští v organických rozpouštědlech jako je ether, ethanol, chloroform či benzen 

(Dušek, 2008). 

Význam alkaloidů pro rostliny byl předmětem spekulací. Jednou moţností bylo, ţe by 

rostliny mohly alkaloidy vyuţívat jako odpadní látky metabolismu dusíku, případně 

jako zásobárnu dusíku. Jinou diskutovanou moţností byl význam alkaloidů jakoţto 

růstových regulátorů. Dnes se má za to, ţe alkaloidy plní obrannou funkci 

proti herbivorům, zejména savcům (Taiz, 2006). 

Méně často se alkaloidy vyskytují také u ţivočichů – u některých ţab, mravenců, 

pavouků, brouků i savců. Alkaloidy lze nalézt i u hub a bakterií. Někteří ţivočichové, 

jako obojţivelníci produkují více či méně toxické alkaloidy v kůţi nebo sekrečních 

ţlázkách. Jíní, jako některý hmyz, vyuţívají rostlinných alkaloidů a pouţívají je jako 

atraktanty, feromony nebo obranné látky (Buchanan, 2000). 

2. 6. 2 Význam alkaloidů pro člověka 

V historii lidstva byly rostlinné extrakty pouţívány k přípravě různých lektvarů a jedů. 

Lidé vyuţívali rostlinné extrakty jako purgativa (projímavé účinky), sedativa, 

k potlačení kašle a k léčbě celé škály dalších nemocí a neduhů jako jsou horečka nebo 

i šílenství či hadí uštknutí. V současnosti je řada alkaloidů či jejich derivátů vyuţívána 

v medicíně, některé alkaloidy jsou lidstvem zneuţívány jako drogy desítky i stovky let 

(Buchanan, 2000). 

Dlouhou tradici má například zneuţívání bufoteinu obsaţeného v sekretu ropuch. 

Bufotein je alkaloid se silnými halucinogenními účinky, které jsou stejné jako při poţití 

LSD. Sekret ropuch byl pouţíván jako součást různých čarodějných lektvarů. 

V osmdesátých letech dvacátého století bylo ve Spojených státech rozšířené kouření 
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cigaret s obsahem sušené ropuší kůţe a v současnosti se opět rozmohlo olizování ţivých 

ropuch následované halucinacemi (právě toto mohlo dát vzniknout známému motivu 

mnohých pohádek, kdy se ţába po polibku promění v prince) (Doucha, 2013). 

2. 6. 3 Syntéza alkaloidů 

Alkaloidy jsou většinou syntetizovány z několika běţných aminokyselin – z lysinu, 

tyrosinu a tryptofanu. Uhlíkaté kostry některých alkaloidů však obsahují také části 

odvozené od terpenů. Mezi významné skupiny alkaloidů patří například alkaloidy 

pyrrolidinové (nikotin), tropanové (atropin, kokain), piperidinové (koniin), 

isochinolinové (kodein, morfin), indolové (psilocybin, strychnin), purinové (kofein, 

theobromin)… (Taiz, 2006) 

2. 6. 4 Pyrrolidinové alkaloidy 

Nikotin 

N

N

CH3

 

Obr. III – Vzorec nikotinu 

Tabák a řada jeho odrůd rostou v Jiţní Americe a dnes i na mnoha jiných místech 

(Stone, 2003). Nikotin se tvoří v kořenech tabáku, do listů je transportován xylémem aţ 

následně (Heldt, 2005).  

Tabákový kouř obsahuje asi 3000 sloučenin, z nichţ jsou mnohé toxické (oxid uhelnatý, 

kyanidy, rakovinotvorné nitrosaminy…). Nikotin (vzorec viz Obr. III) je tedy jen 

jednou ze sloţek tabákového kouře, je však hlavní příčinou závislosti na tabáku (Stone, 

2003).  

Nikotin působí na nikotinové receptory pro acetylcholin (ty jsou umístěny na příčně 

pruhovaných svalech a ve vegetativních nervech). Stimulace vegetativních nervů 

zvyšuje aktivitu sympatických nervů – to většinou vede ke zvýšení krevního tlaku. 

Po průniku do mozku nikotin stimuluje nikotinové receptory – zprvu vyvolává 

stimulaci, stav bdělosti, sníţení dráţdivosti a agresivity, ale i sníţení úzkosti. 

Při vyšších dávkách se nikotinové receptory nasytí a nastává mozkový útlum. 

Při opakovaném kouření tabáku dochází k postupnému zvyšování tolerance – mnoţství 
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nikotinu potřebného k dosaţení stejné úrovně povzbuzení se postupně zvyšuje 

(Stone, 2003). 

2. 6. 5 Tropanové alkaloidy 

Atropin 
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Obr. IV – Vzorec atropinu 

Účinky atropinu (vzorec viz Obr. IV) jsou lidstvu známy stovky let. Jiţ za dob královny 

Kleopatry (1. století před naším letopočtem) byly extrakty z blínu (Hyoscyamus) 

obsahující atropin pouţívány k rozšiřování zorniček – královna se pak svým politickým 

rivalům z řad muţů zdála přitaţlivější (Buchanan, 2000). I v současnosti se atropin 

z rulíku zlomocného (Atropa belladonna) pouţívá v nízkých dávkách k rozšíření 

zorniček pro lékařské vyšetření očí (Heldt, 2005). 

Od starověku je také známo, ţe jiţ jediný plod rulíku zlomocného můţe být pro člověka 

smrtelný. Akutní otrava se projevuje suchem v ústech, rozostřením vidění, sníţením 

tepové frekvence, změnami tlaku a selháním oběhového systému (Horák, 2007). 

Kokain 
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Obr. V – Vzorec kokainu 
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Kokain (vzorec viz Obr. V) je hlavní účinnou látkou v listech keře Erythroxylum coca, 

který se vyskytuje v Jiţní Americe a v jihovýchodní Asii. Listy tohoto keře ţvýkali jiţ 

před 3000 lety příslušníci původních jihoamerických kmenů. Později se kokain stal 

součástí náboţenských obřadů a oslav (Stone, 2003). 

V evropské medicíně se začal kokain pouţívat v 19. století pod názvem mariánský 

prášek jako lék na všemoţné obtíţe. Později, po izolaci kokainu, byl pouţíván jako 

lokální anestetikum při operacích očí. I v dnešní době je většina lokálních anestetik 

odvozena od molekuly kokainu (Stone, 2003). 

Kokain vyvolává euforii, uţivatel získává sebedůvěru, optimismus a energii, zvyšuje se 

také sexuální touha. K dosaţení stejného stupně euforie je však třeba stále dávku 

zvyšovat, větší mnoţství je spojeno s toxickými účinky, které jsou provázeny 

halucinacemi a paranoiou. Kokain zuţuje cévy, opakované uţívání můţe sníţit 

prokrvení srdce, plic a nosu, v těhotenství můţe docházet ke sníţení prokrvení plodu 

(Stone, 2003). 

Kokain je v současnosti jednou z nejrozšířenějších drog. Jeho stimulační účinky jsou 

dány jeho přímým účinkem na receptory pro dopamin a serotonin – receptorům se tak 

dostává více signálů neţ je běţné (Horák, 2007). 

2. 6. 6 Piperidinové alkaloidy 

Koniin 
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H
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Obr. VI – Vzorec koniinu 

Koniin (vzorec viz Obr. VI) byl prvním alkaloidem, který se podařilo syntetizovat. Je to 

látka extrémně toxická, která způsobuje paralýzu zakončení motorických nervů. 

Ve starověkém Řecku byl koniin pouţíván k popravám. Nejznámější se stala poprava 

filosofa Sokrata, který musel vypít číši odvaru z bolehlavu (Conium maculatum) 

(Buchanan, 2000).  
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2. 6. 7 Isochinolinové alkaloidy 

Morfin 
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Obr. VII – Vzorec morfinu 

Morfin (vzorec viz Obr VII) nese název po řeckém bohu snění Morpheovi. Je to 

nejslavnější a zároveň nechvalně známé analgetikum. Pouţívali ho jiţ Sumerové 4000 

let před naším letopočtem. Morfin se spolu s kodeinem získává z máku setého (Papaver 

somniferum). Jako opium je označován sušený mléčný exudát, který vytéká 

z propíchnutých nezralých makovic máku setého. Opium obsahuje aţ 17 % morfinu 

a 4 % kodeinu (Mann, 1996). 

Opiáty potlačují schopnost vnímání a schopnosti lokalizace bolesti, mají sedativní 

účinek a vyvolávají ospalost. Obdobné látky jsou produkovány také lidským tělem. 

Jedná se o takzvané endogenní opioidy, které se váţí na opioidní receptory a ovlivňují 

reakce organismu (Horák, 2007). 

Aţ do sedmnáctého století bylo opium vyuţíváno především k léčebným účelům. 

Číňané se na kouření opia přeorientovali aţ po té, co císař Tsung-chen vydal zákaz 

tabáku. Do konce 17. století jiţ brala tuto drogu asi čtvrtina obyvatelstva. Takto velkou 

poptávku bylo třeba uspokojovat i ze zdrojů zvenčí, otevřel se tedy prostor pro nelegální 

dovoz především z Indie. To vedlo k mnohým sporům mezi Brity a Číňany. V dnešní 

době je nejvíce opia produkováno v Indii, Pákistánu, Afghánistánu a Laosu 

(Mann, 1996). 

Morfin či přímo samotné opium slouţí jako výchozí látka pro výrobu heroinu. Závislost 

na heroinu vzniká rychle (po dvou aţ třech měsících). Typické je navození euforie, 

které však více neţ u jiných látek podléhá toleranci a vede tak k potřebě zvyšování 

dávek (Horák, 2007). 
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Kodein 
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Obr. VIII – Vzorec Kodeinu 

Kodein (vzorec viz Obr. VIII) se vyskytuje spolu s morfinem v máku setém (v opiu). 

Pouţívá se k tišení bolesti a k léčbě kašle (Buchanan, 2000). 

2. 6. 8 Indolové alkaloidy 

Strychnin 
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Obr. IX – Vzorec strychninu 

Strychnin (vzorec viz Obr. IX) je toxická látka obsaţená v semenech kulčiby dávivé 

(Strychnos nux-vomica). Rozdrcená semena byla v 16. století dováţena jako jed 

na krysy, později byl strychnin izolován a nadále vyuţíván k trávení krys (Stone, 2003). 

Strychnin je antagonistou receptorů pro glycin, v jeho přítomnosti nemůţe glycin 

potlačovat aktivitu motorických nervů – jejich aktivita se stále zvyšuje, aţ nastanou 

křeče. Pokud křeče vytrvávají dlouho, můţe dotyčný zemřít vyčerpáním a na ztrátu 

kontroly nervů, které řídí činnost dýchacích svalů (Stone, 2003). 
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2. 6. 9 Purinové alkaloidy 

Kofein 
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Obr. X – Vzorec kofeinu 

Mnoho stimulujících nápojů účinkuje díky látkám jako je kofein (vzorec viz Obr. X), 

theofylin či theobromin. Významným nápojem je čaj připravovaný z lístků čajovníku 

(Camellia sinensis). Populární je taktéţ káva, která se získává ze semen kávovníku 

(Coffea arabica). K dalším oblíbeným stimulujícím nápojům patří maté jerba – nálev 

z listů jihoamerické rostliny cesmíny (Ilex paraguayensis), a také cola ze semen 

západoafrických kolovníků Cola nitida a Cola acuminata (Mann, 1996). 

Hlavní účinky kofeinu spočívají v blokádě receptorů pro adenosin. Adenosin se tvoří 

v aktivních buňkách – jeho účinky tuto aktivitu sniţují. Kofein působí proti účinkům 

adeninu, stimuluje tedy mozek, zvyšuje bdělost a sniţuje únavu. Zrychluje také činnost 

srdce a činí ho dráţdivějším. Ve většině tkání adenosin působí na uvolnění stěny cév, 

kofein pak blokádou adenosinových receptorů vyvolá kontrakci cév a zvyšuje krevní 

tlak. V ledvinách však adenosin cévy stahuje, zatímco kofein je uvolňuje. Při relaxaci se 

zvyšuje průtok krve ledvinami a zvyšuje se tvorba moči – kofein tedy působí jako 

diuretikum (navíc zpomaluje i resorpci sodíku v ledvinových tubulech – kombinace 

těchto dvou efektů vede ke zvýšené produkci moči následující po vypití kávy či čaje) 

(Stone, 2003). 

Tenkovrstvá chromatografie purinových alkaloidů 

Purinové alkaloidy lze z rostlinného materiálu oddělit pomocí tenkovrstvé 

chromatografie (viz návody). Rostlinný materiál se extrahuje chloroformem 

(dichlormethanem) s přídavkem amoniaku. Jako mobilní fáze je pouţívána směs 

chloroformu, acetonu, n-propanolu, a amoniaku. Po ozáření chromatogramu UV 

zářením (254 nm) se purinové alkaloidy jeví jako tmavé skvrny na zářícím pozadí 

(kofein RF 78, theobromin RF 49) (Dušek, 2008). 



52 

 

Pro školní vyuţití je vhodné chloroform (pro extrakci i mobilní fázi) nahradit 

dichlormehanem a extrakt připravit tak, ţe se asi k 4 g rostlinného materiálu přidají 2 ml 

koncentrovaného amoniaku a asi 15 ml dichlormethanu (tak aby byl rostlinný materiál 

právě ponořen), obsah baňky se řádně několik minut protřepte, pečlivě uzavře a nechá 

stát minimálně 1 den. 

2. 6. 10 Důkazové reakce alkaloidů 

Reakce srážecí 

Reakce se silnějšími zásadami  

Alkaloidy jakoţto slabé báze lze z roztoku sráţet silnějšími zásadami, jako jsou roztoky 

hydroxidů, uhličitanů nebo roztok amoniaku (Dušek, 2008). 

Reakce s Mayerovým činidlem 

Pro obecný důkaz alkaloidů se vyuţívá činidel, která obsahují v aniontu komplex 

s těţkým kovem – například Mayerovo činidlo (neutrální roztok tetrajodidortuťnatanu) 

(Dušek, 2008). 

Reakce s Lugolovým roztokem 

S Lugolovým roztokem (roztokem jodu v jodidu draselném) poskytují alkaloidy často 

špatně rozpustné polyjodidy. Je-li k Lugolovu roztoku postupně přidáván roztok 

obsahující alkaloidy, dochází k vyloučení hnědé sraţeniny polyjodidu příslušného 

alkaloidu (Hrubý, 2008). 

Reakce s kyselinou pikrovou 

Kyselina pikrová poskytuje s alkaloidy obvykle špatně rozpustné soli pikráty. 

Při přikapávání roztoku alkaloidu do nasyceného roztoku kyseliny pikrové dochází 

k vyloučení ţlutého pikrátu příslušného alkaloidu. (Hrubý, 2008) 
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Reakce barevné 

Reakce se silnými kyselinami či směsmi silných kyselin 

Při barevných reakcích se jako činidla pouţívají silné kyseliny, případně jejich směsi – 

například Erdmanovo činidlo (směs kyseliny sírové s trochou kyseliny dusičné) nebo 

Marquisovo činidlo (roztok formaldehydu v kyselině sírové) (Dušek, 2008). 

Murexidová reakce (důkaz kofeinu) 

Pro důkaz purinových alkaloidů (purin viz Obr. XI) lze vyuţít murexidovou reakci (viz 

návody v praktické části). Princip reakce spočívá v rozštěpení imidazolového kruhu 

působením silných oxidačních činidel v kyselém prostředí. Dochází ke vzniku 

methylderivátů (methylderivát alloxanu a uramilu) a k jejich následné kondenzaci. 

Po odštěpení vody dohází ke vzniku světle růţově zbarveného methylderivátu kyseliny 

purpurové, ze kterého se po přidání amoniaku vytvoří fialově zbarvený murexid  

(vzorec viz Obr. XII) (Dušek, 2008). 
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Obr. XI – Vzorec purinu Obr. XII – Vzorec murexidu 

 

Raduleskova reakce (důkaz alkaloidů s velmi reaktivním 

aromatickým jádrem – například morfin) 

Raduleskova reakce spočívá v nitrosaci reaktivního aromatického jádra některých 

alkaloidů (například morfin). Nitrosace (schéma nitrosace viz Obr. XIII) je oproti nitraci 

selektivnější, neboť jí podléhají pouze vysoce reaktivní jádra, jako jsou fenoly. Důkaz 

se provádí dusitanem sodným v kyselém prostředí. Po zalkalizování amoniakem 

dochází v přítomnosti morfinu ke vzniku oranţovohnědého zabarvení zkoumaného 

roztoku, které je způsobené nitrosací reaktivního aromatického jádra morfinu (Hrubý, 

2008). 
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OH

HNO2

NO

OH  

Obr. XIII – Schéma nitrosace 

Izolace alkaloidů 

Sublimace kofeinu 

 Některé alkaloidy, jako například kofein, lze izolovat sublimací. Sublimaci lze 

realizovat pomocí dvou Petriho misek, mezi něţ se umístí jemně rozetřený materiál 

(například čajové lístky). Horní sklo je třeba chladit vodou (případně vlhkým filtračním 

papírem) a zespodu zahřívat (plamenem mikrokahanu, případně pomocí elektrické 

plotny) (Trtílek, 1973). 

Izolace nikotinu destilací 

Nikotin lze z jemně pokrájeného tabáku uvolnit zalkalizováním roztokem hydroxidu 

sodného. Po krátkém stání a destilaci je moţné se získaným destilátem provádět 

například sráţecí reakce (Trtílek, 1973). 

Izolace alkaloidů extrakcí 

Extrakce alkaloidů z rostlinného materiálu se provádí organickými rozpouštědly 

za současného zalkalizování roztokem amoniaku. Roztok se dále přečistí vytřepáním 

okyselenou vodou (alkaloidy přejdou do vodné fáze ve formě solí). Vodný výluh se 

následně zalkalizuje a vytřepe organickým rozpouštědlem (Dušek, 2008). 

Alkaloidy lze také získat také v podobě solí opačným postupem (viz návody v praktické 

části) (Hrubý, 2008). 
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2. 7 Saponiny 

Obsah 

 Vlastnosti a toxicita saponinů 

 Využití saponinů 

 Izolace saponinů 

 Důkaz saponinů 
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2. 7. 1 Vlastnosti a toxicita saponinů 

Saponiny jsou skupinou sekundárních metabolitů rostlin. Z chemického hlediska se dělí 

na dvě skupiny – na saponiny triterpenové (například kyselina glycyrrhizová viz Obr. 

XIV) a steroidní (například osladin viz Obr. XV) (Tůmová, 2010). 
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Obr. XIV – Vzorec kyseliny glycyrrhizové Obr. XV – Vzorec osladinu 

Saponiny jsou toxikologicky významnou skupinou látek. Společnou vlastností je hořká 

aţ svíravá chuť a nadýmavé účinky. Kromě hořké chuti dráţdí saponiny sliznici ústní 

dutiny i střev, ovlivňují vstřebávání mastných kyseliny, v tucích rozpustných vitaminů 

a cholesterolu (se ţlučovými kyselinami a cholesterolem vytváří sloţité komplexy). 

U zvířat byl prokázán i sníţený růst při opakovaném podávání potravy s vyšším 

obsahem saponinů (Tůmová, 2010). 

Saponiny se vyznačují také hemolytickými účinky a jsou toxické pro ryby, plţe a hmyz 

(Tůmová, 2010). 

Charakteristickou vlastností saponinů je sniţování povrchového napětí vody – 

ve vodných roztocích vytvářejí stabilní pěnu (například mydlice se dříve pouţívala 

na praní). Vlastnosti detergentů a smáčedel mají díky své struktuře. Obsahují sloţky 

rozpustné ve vodě i v tucích. Jádro je rozpustné v tucích a má jeden nebo více 

hydrofilních sacharidových bočních řetězců (Šimerda, 2010).  

U mnoha skupin sekundárních metabolitů včetně saponinů se při pokusech in vitro 

prokázala obranná funkce proti patogenům v rostlinách. Triterpenové saponiny 

rozrušují například membrány hub vazbou na steroly, experimenty prokázaly, ţe 

mutanti ovsa se sníţenou hladinou saponinů byly méně odolní proti houbovým nákazám 

neţ rostliny kontrolní (Taiz, 2006). 
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Rostliny obsahující saponiny mohou představovat nebezpečí pro dobytek na pastvinách 

(Heldt, 2005). Saponiny se vyskytují ve velkém mnoţství rostlin, jako je vojtěška, 

slunečnice, hrách či sója. Způsobují, ţe tyto rostliny herbivoři přijímají neradi (Tůmová, 

2010). 

2. 7. 2 Využití saponinů 

Sotorek obecný (Abrus precatorius) je zdrojem terpenových saponinů, které působí 

protizánětlivě. Extrakty ze stonků a kořenů pouţívají léčitelé v Zimbabwe jako relativně 

účinný prostředek proti schistosomiáze (parazitární onemocnění lidí i zvířat způsobené 

motolicemi) (Lapčík, 2007). 

Lékořice lysá (Glycyrrhiza glabra) je vyuţívána jednak jako léčivá rostlina a také 

k přípravě cukrovinek a k ochucování pokrmů či nápojů. Lékořice lysá obsahuje 

kyselinu glycyrrhizovou, která je zodpovědná za sladkou chuť a za antivirotické 

a antifungální účinky (Lapčík, 2007). 

Jinou tradiční léčivou rostlinou obsahující saponiny je osladič obecný (Polypodium 

vulgare), který obsahuje steroidní saponin osladin (Lapčík, 2007). 

U nás se dále vyskytuje prvosenka jarní (Primula veris) obsahující kyselinu 

primulovou. Nejvíce saponinů obsahují podzemní části. Prvosenka jarní se vyuţívá 

především jako prostředek usnadňující odkašlávání (Arndt, 2012). 

Divizna velkokvětá (Verbascum densiflorum) je vyuţívaná při suchých zánětech 

horních dýchacích cest (saponiny zvyšují bronchiální sekreci), vyuţívá se části koruny 

(Arndt, 2010). 

Ve farmaceutickém průmyslu je vyuţíván yamonin (saponin rostliny smldince – 

Dioscorea), který slouţí jako výchozí surovina pro výrobu progesteronů 

do antikoncepčních pilulek (Heldt, 2005). 

2. 7. 3 Důkaz saponinů 

Pro důkaz saponinů lze vyuţít reakcí sráţecích – sraţeniny tvoří například 

s hydroxidem hořečnatým, hydroxidem barnatým, solemi mědi či olova. Vyuţít lze také 

reakcí barevných – jako činidlo se pouţívá koncentrovaná kyselina sírová (případně 

směs koncentrované kyseliny sírové a ethanolu v poměru 1 : 1) (Dušek, 2008). 
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3 Praktická část 

Praktickou část tvoří soubor návodů doprovázených fotografiemi. Návody byly 

vyzkoušeny a v mnoha případech obměněny tak, aby byly realizovatelné v podmínkách 

středních škol.  
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3. 1 Návod k tématu důkazové reakce vybraných 

toxikologicky významných kationtů 

Obsah 

 Cíle 

 Úloha 1 Důkaz neznámého toxikologicky významného kationtu 

 Obrázky k tématu důkazové reakce vybraných toxikologicky 

významných kationtů 

 Literatura k tématu důkazové reakce vybraných toxikologicky 

významných kationtů 

Cíle 

 Žák dokáže přítomnost neznámého kationtu v předloženém vzorku. 
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3. 1. 1 Důkaz neznámého toxikologicky významného 

kationtu 

Pomůcky 

Zkumavky, kapátka 

Chemikálie 

Neznámý vzorek (Pb
2+

, Hg2
2+

, Hg
2+

, Cu
2+

, Cd
2+

, Sb
3+

, Al
3+

, Cr
3+

, Co
2+

, Ni
2+

, Ba
2+

 nebo 

NH4
+
), sráţecí činidla (zředěná kyselina chlorovodíková, roztok sulfidu amonného, 

roztok uhličitanu amonného a další běţné laboratorní roztoky) 

Postup 

1. K části vzorku přidávejte po kapkách zředěnou kyselinu chlorovodíkovou 

(nedochází-li k vytvoření sraţeniny, postupte k bodu dvě). 

V případě, ţe k vytvoření sraţeniny dojde, jedná se o kationt I. třídy (Pb
2+

, Hg2
2+

). 

Odeberte tedy část vzorku a proveďte další důkazové reakce. 

Důkaz Pb
2+

: Olovnaté ionty poskytují s chloridovými ionty bílou sraţeninu chloridu 

olovnatého. Se sulfidovými ionty vzniká černý sulfid olovnatý. S jodidovými 

a chromanovými ionty poskytují ţluté sraţeniny. 

Důkaz Hg2
2+

: Reakcí rtuťných iontu s chloridovými anionty vzniká bílá sraţenina 

chloridu rtuťného Hg2Cl2. Reakcí se sulfidovými ionty v kyselém prostředí dochází 

k vyloučení černého sulfidu rtuťnatého a rtuti. S jodidovými ionty poskytují ionty 

rtuťné ţlutý jodid rtuťný Hg2I2, s dichromanovými ionty červený chroman rtuťný 

Hg2CrO4. 

2. K části vzorku po kapkách přidávejte roztok sulfidu amonného (nedochází-li 

k vytvoření sraţeniny, postupte k bodu tři). 

V případě, ţe k vytvoření sraţeniny dojde, jedná se o kationt II. třídy (Hg2
2+

, Cu
2+

, Cd
2+

, 

Sb
3+

, Bi
3+

). Odeberte tedy část původního vzorku a proveďte další důkazové reakce. 

Důkaz  Cu
2+

:  Se sulfidovými ionty poskytují kationty měďnaté černě zbarvený sulfid 

měďnatý. V nadbytku koncentrovaného amoniaku dochází po zahřátí ke vzniku tmavě 

modrého tetraamminměďnatého kationtu [Cu(NH3)4]
2+

. S uhličitanovými ionty vzniká 

sraţenina modrého uhličitanu měďnatého.  
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Důkaz Hg
2+

:  Se sulfidovými ionty vzniká černý sulfid rtuťnatý. S ionty jodidovými 

poskytují červený jodid rtuťnatý a s chromanovými ionty v nadbytku chromanu 

rozpustný hnědočervený HgCrO4. 

Důkaz Cd
2+

: Kademnaté ionty poskytují s ionty sulfidovými ţlutě zbarvený sulfid 

kademnatý. 

Důkaz Sb
3+

: Se sulfidovými ionty dochází ke vzniku oranţového sulfidu antimonitého. 

Důkaz  Bi
3+

: Se sulfidovými ionty v kyselém prostředí vzniká černý sulfid bismutitý. 

S jodidovými ionty tvoří černou sraţeninu, s chromanem draselným oranţovou 

sraţeninu. 

3. K části původního vzorku po kapkách přidávejte roztok sulfidu amonného 

(nedochází-li k vytvoření sraţeniny, postupte k bodu čtyři). 

V případě, ţe k vytvoření sraţeniny dojde, jedná se o kationt III. třídy (Al
3+

, Cr
3+

, Co
2+

, 

Ni
2+

). Odeberte tedy část původního vzorku a proveďte další důkazové reakce. 

Důkaz Al
3+

: V přítomnosti hlinitých iontů dochází  reakcí se sulfidem amonným 

k vyloučení bílého hydroxidu hlinitého (hydroxid hlinitý lze vybarvit alizarinem či 

aluminonem). S fosforečnanovými ionty vzniká bílá sraţenina fosforečnanu hlinitého. 

Důkaz Cr
3+

: Vodné roztoky chromitých iontů bývají zeleně. Se sulfidem amonným 

reagují za vzniku šedozeleného hydroxidu chromitého. S fosforečnany poskytují 

šedozelený fosforečnan chromitý.  

Důkaz Ni
2+

: Vodné roztoky nikelnatých iontů bývají zeleně zbarvené. Se sulfidem 

amonným poskytují černý sulfid nikelnatý. Po přidání hydroxidu dochází k vyloučení 

zeleného hydroxidu nikelnatého. V nadbytku amoniaku dochází v přítomnosti 

nikelnatých iontů ke vzniku modrého hexaamminnikelnatého kationtu [Ni(NH3)6]
2+

. 

Důkaz Co
2+

: Roztoky kobaltnatých iontů bývají růţově zbarveny. Se sulfidem 

amonným reagují kobaltnaté ionty za vzniku černého sulfidu kobaltnatého. 

V přítomnosti kobaltnatých iontů dochází reakcí s uhličitanovými ionty ke vzniku 

fialového uhličitanu kobaltnatého.  

4. K části původního vzorku po kapkách přidávejte roztok uhličitanu amonného 

(nedochází-li k vytvoření sraţeniny, postupte k bodu pět). 
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V případě, ţe k vytvoření sraţeniny dojde, jedná se o kationt IV. třídy (Ba
2+

). Odeberte 

tedy část původního vzorku a proveďte další důkazové reakce. 

Důkaz Ba
2+

: S uhličitanem amonným poskytují barnaté ionty bílou sraţeninu. 

S chromanovými ionty reagují za vzniku ţluté sraţeniny chromanu barnatého (ten je na 

rozdíl od chromanu strontnatého nerozpustný v kyselině octové). 

5. V případě, ţe k vytvoření sraţeniny nedojde ani v jednom z předešlých kroků, jedná 

se o kationt V. třídy (NH4
+
). Odeberte tedy část původního vzorku a proveďte důkazové 

reakce. 
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3. 1. 2 Obrázky k tématu důkazové reakce vybraných 
toxikologicky významných kationtů 

I. analytická třída – kationty se sráží chloridovými anionty 

Pb2+ 
+ Cl- 

 
 + I- 

 
 + CrO4 

2- 
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II. analytická třída – kationty se sráží S2- v kyselém prostředí 

Bi3+ + S2- 

 
 + I- 

 
 + CrO4 

2- 
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Cd2+ + S2- 

 
 + CO3

2- 

 
Sb3+ + S2- 

  
5% roztok Sb3+

 Koncentrovanější roztok 

Sb3+
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III. analytická třída – kationty se sráží S2- v  amoniakálním prostředí 

Al3+ + S2- 
(NH3) 

 
 + PO4

3- 

 
Cr3+ 

 

 
 + S2- 

(NH3) 

 



67 

 

Cr3+ +PO4
3- 

 
Ni2+ 

 

 
 + S2- 

(NH3) 
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Ni2+ + OH- 

 
 + NH3

 

 
Co2+  
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Co2+ + S2- 
(NH3) 

 
 CO3

2- 
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IV. analytická třída – kationty se sráží (NH4)2CO3 

Ba2+ CO3
2- 

 
 + CrO4 

2- 

  
   

V. analytická skupina 

NH4
+ Nesslerovo 

činidlo 

 
 + Cu2+ 
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3. 2 Návody k úlohám k tématu dusíkaté látky 

Obsah 

 Cíle 

 Teoretický úvod 

 Důkazové reakce 

o Úloha 1a Důkaz amonných iontů 

o Úloha 1b Důkaz oxidujících aniontů 

o Úloha 1c Důkaz dusitanů 

o Úloha 1d Důkaz dusičnanů 

 Úloha 2 Příprava azobarviv 

 Stanovení dusičnanů 

o Úloha 3a Stanovení dusičnanů ve vzorku kapalného hnojiva podle 

Devarda  

o Úloha 3b Kolorimetrické stanovení dusičnanů 

 Obrázky k tématu dusičnany 

 Literatura k tématu dusičnany 

 

Cíle 

 Žák dokáže přítomnost amonných ionty v roztoku, vysvětlí principy 

důkazových reakcí a zváží roli amonných iontů v přírodě. 

 Žák dokáže přítomnost dusičnanů a dusitanů v roztoku, porovná 

důkazové reakce dusičnanů a dusitanů. 

 Žák připraví některá azobarviva a uvede příklady jejich využití. 

 Žák porovná různé způsoby stanovení dusičnanů. 

Molekulární dusík je netoxický plyn, který tvoří asi 78 % atmosférického vzduchu. 

Mnohé jeho sloučeniny jsou však toxické.  

Amoniak je plyn s dráždivými účinky, při vyšších koncentracích může způsobit 

smrt. Ve vodě je dobře rozpustný až do koncentrace 33 %. Je vysoce toxický 

pro ryby a jiné vodní organismy. 
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Dusičnany jsou z toxikologického hlediska nebezpečné především pro kojence 

(v jejich trávicím traktu jsou bakteriemi přeměňovány na podstatně toxičtější 

dusitany), jejich zvýšená koncentrace ve vodách a potravinách však může 

ohrožovat i dospělé (zvýšené koncentrace dusičnanů jsou dávány do souvislosti se 

zvyšujícím se počtem onemocnění trávicího traktu). 

Dusitany jsou asi stokrát toxičtější než dusičnany, způsobují methemoglobinémii, 

což je stav kdy je hemoglobin modifikován na nefunkční derivát, jež dále neplní 

funkci přenašeče kyslíku. 
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3. 2. 1 Analytické důkazy dusitanů a dusičnanů 

a amonného kationtu 

1a Důkaz NH4
+ 

Pomůcky 

 Zkumavky, univerzální indikátorové papírky 

Chemikálie  

10% hydroxid sodný, roztok měďnaté soli, Nesslerovo činidlo, roztok amonné soli 

Postup 

1. K roztoku amonné soli ve zkumavce přidejte několik kapek roztoku hydroxidu 

sodného a obsah zkumavky zahřejte, následně k ústí zkumavky přiloţte ovlhčený 

indikátorový papírek a filtrační papír, který byl namočen do roztoku měďnaté soli 

(indikátorový papírek a především filtrační papír napuštěný Cu
2+

 je třeba nad ústím 

přidrţet déle, případně na ústí zkumavky na chvíli poloţit). 

2. K roztoku obsahujícímu NH4
+ přidejte několik kapek Nesslerova činidla. Podle 

koncentrace NH4
+ dochází ke vzniku ţlutohnědého zbarvení, případně sraţeniny 

(Obr. 1a). 

Poznámka: Reakce, při kterých dochází k uvolňování amoniaku, je vhodné provádět 

v digestoři a s Nesslerovým činidlem pracovat v rukavicích (toxická látka). 

Úkoly 

1. Proč dojde po přiloţení vlhkého indikátorového papírku k ústí zkumavky v pokusu 1. 

k zmodrání papírku (Obr. 1b)? Vysvětlete. 

2. Po přiloţení papírku nasyceného roztokem měďnaté soli k ústí zkumavky v pokusu 2.  

dochází k zintenzivnění modrého zbarvení (Obr. 1c). Vzniká komplexní kationt. 

S pomocí literatury či internetu dohledejte, o jakou sloučeninu se jedná, zapište vzorec 

této sloučeniny. 

3. Nesslerovo činidlo je komplexní sloučenina tetrajodidortuťnatan didraselný – zapište 

vzorec této sloučeniny. 
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4. Některé rostliny jsou schopné dusík přijímat ve formě NH4
+, jiné preferují jiné formy. 

Které organismy fixují dusík a přeměňují jej na NH4
+ a na dusičnany? Jak se tyto 

procesy nazývají?  
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1b Důkaz oxidujících aniontů 

Dusitany, dusičnany, ale i jiné anionty jako chlorečnany či dichromany s oxidačními 

účinky reagují s difenylaminem v kyselině sírové za vzniku intenzivně modrého 

zabarvení difenylbenzidinové violeti (Obr. 2a). 

Pomůcky 

Zkumavky 

Chemikálie 

Difenylamin, koncentrovaná kyselina sírová, roztok dusičnanu či dusitanu 

Postup 

Do zkumavky nalijte asi 1 ml koncentrované kyseliny sírové a přidejte pouze nepatrné 

mnoţství difenylaminu (na špičku špachtle). Takto připravený roztok opatrně 

podvrstvěte pomocí kapátka zkoumaným roztokem (roztok s obsahem dusitanů či 

dusičnanů). V přítomnosti oxidujících aniontů dochází na styku kapalin k vytvoření 

intenzivně modrého zabarvení. 

1c Důkaz dusitanů zónovou reakcí 

Pomůcky 

Zkumavky 

Chemikálie 

Čerstvě připravený roztok síranu ţeleznatého, roztok kyseliny octové, roztok dusitanu. 

Postup 

Připravte roztok síranu ţeleznatého, do zkumavky nalijte několik mililitrů roztoku 

a přidejte několik kapek kyseliny octové. Takto připravený roztok opatrně (pomocí 

kapátka) převrstvěte roztokem obsahujícím dusitan. V přítomnosti dusitanu vzniká 

na styku obou kapalin hnědý pruh nestálého produktu [Fe(NO)4]SO4 (Obr. 2c)..   
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1d Důkaz dusičnanů zónovou reakcí 

Pomůcky 

Zkumavky 

Chemikálie 

Čerstvě připravený nasycený roztok síranu ţeleznatého, koncentrovaná kyselina sírová, 

roztok dusičnanu. 

Postup 

Několik mililitrů roztoku dusičnanu smíchejte ve zkumavce se stejným mnoţstvím 

nasyceného roztoku síranu ţeleznatého. Takto připravený roztok opatrně (pomocí 

kapátka) podvrstvěte koncentrovanou kyselinou sírovou. Na styku kapalin dochází 

v přítomnosti dusičnanů k vytvoření hnědého prouţku (Obr. 2b). 
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3. 2. 2 Příprava azobarviv 

Dusitany poskytují s aromatickými aminy bezbarvé diazoniové soli: 

NH2 + NO2

- H
+

N
+

N  

Diazoniové soli pak dále reagují s aromatickými aminy či fenoly na azobarviva: 

NH2N
+

N

+ N

N

NH2

 

Pomůcky 

Zkumavky 

Chemikálie 

Aromatické aminy (anilin, kyseliny sulfanilová (0,3% roztok v 30% kyselině octové)), 

fenol, 5% roztok dusitanu sodného 

Postup 

1. Do zkumavky nalijte asi 5 ml roztoku dusitanu, přidejte několik kapek anilinu 

a následně několik kapek kyseliny octové. Obsah zkumavky protřepte, po chvíli dochází 

ke vzniku ţlutě zbarveného azobarviva (Obr. 3a). 

2. Do zkumavky nalijte asi 5 ml roztoku dusitanu a přidejte několik kapek kyseliny 

sulfanilové (0,3% roztok v 30% kyselině octové), následně přidejte několik kapek 

roztoku fenolu. Dochází ke vzniku ţlutě zbarveného roztoku, jehoţ zbarvení po nějaké 

době přechází do oranţova (Obr. 3c). 

Úkoly 

1. Azobarviva jsou sloučeniny barevné, vysvětlete proč. 

2. Některá azobarviva se pouţívají jako acidobazické indikátory. Vysvětlete princip 

fungování acidobazického indikátoru, uveďte příklady. 
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3. 2. 3 Stanovení dusičnanů 

3a Stanovení dusičnanů ve vzorku kapalného hnojiva podle 

Devarda  

Dusičnany je moţné stanovit po redukci na amoniak (redukce se provádí Devardovou 

slitinou), který se stanoví nepřímou titrací. Ze směsi se amoniak oddělí destilací 

po zalkalizování roztoku (za zvýšené teploty dochází k uvolnění plynného amoniaku). 

Vzniklý amoniak lze posléze pohltit do známého objemu odměrného roztoku kyseliny 

sírové či chlorovodíkové. Nadbytek kyseliny je následně titrován odměrným roztokem 

hydroxidu sodného na indikátor methylčerveň. 

Redukci dusičnanů popisují rovnice: 

NaNO3 +  4 Zn + 7 NaOH + 6 H2O → NH3 +  4 Na2 Zn(OH)4  

3 NaNO3 +  5 NaOH + 8 Al + 18 H2O → 8 Na Al(OH)4 +  3 NH3 

Spolu s dusičnany dochází i k redukci dusitanů (při stanovení dusičnanů v roztoku 

společně s dusitany tak vzniká chyba), při společném výskytu dusičnanů s amonnými 

ionty je třeba amonné ionty stanovit zvlášť a jejich koncentraci následně odečíst. 

Pomůcky 

Kapalné hnojivo, pipety, destilační baňka, zátka s otvorem pro trubičku, skleněné 

trubičky, frita, kádinky, odměrné baňky, birety 

Chemikálie 

20% roztok hydroxidu sodného, kyselina chlorovodíková, methylčerveň 

Postup 

Odpipetujte 5 ml kapalného hnojiva do destilační baňky a přidejte asi 100 ml 

destilované vody. Do kádinky odpipetujte 40 ml odměrného roztoku (jeho koncentraci 

znáte) a tři kapky methylčerveně. Sestavte aparaturu dle Obr. 4.  

Do destilační baňky přidejte 20 ml 20% roztoku hydroxidu sodného a lţičku Devardovy 

slitiny, baňku uzavřete zátkou s prostrčenou trubičkou. Nechte reagovat (asi dvě 

hodiny) a následně destilujte asi 30 minut při 100 °C. 

Po ukončení destilace z předlohy odpipetujte 10 ml, zřeďte destilovanou vodou 

na 100 ml a ztitrujte odměrným roztokem hydroxidu sodného. Následně spočítejte 
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mnoţství dusičnanů (v %) ve vzorku hnojiva a porovnejte jej s koncentrací 

deklarovanou výrobcem (pokud hnojivo obsahuje také ionty amonné, je třeba je stanovit 

zvlášť a od koncentrace dusičnanů odečíst - postup stanovení amonných iontů je stejný 

jako stanovení dusičnanů, destilaci jen nepředchází redukce Devardovou slitinou). 

Poznámka 1: Šrámek uvádí pro zavádění amoniaku do odměrného roztoku kyseliny 

chlorovodíkové pouţití přestupníku. Ten lze nahradit trubičkou spojenou na konci 

s fritou. Ta zabraňuje nasávání odměrného roztoku do destilační baňky (nasávání je 

způsobeno vysokou rozpustností amoniaku) – i tak je třeba po celou dobu destilace 

hlídat, aby nedošlo k nasávání roztoku (dosáhne-li hladina odměrného roztoku asi 

do poloviční výšky trubičky, zahřívání na chvíli přerušte). Po ukončení destilace 

opatrně otevřete varnou baňku, aby nedošlo k nasátí roztoku (tentokrát podtlak vzniká 

zmenšováním objemu plynů v baňce při chladnutí). 

Poznámka 2: Šrámek uvádí, ţe čas potřebný pro zreagování je asi 2 hodiny a následně 

se směs destiluje asi 30 minut – tento čas je pro běţné školní vyuţití příliš dlouhý. Lze 

tedy postupovat tak, ţe se odebere 5 ml hnojiva, přidá se 100 ml destilované vody, 

20 ml 20% hydroxidu sodného a lţička Devardovy slitiny – směs v destilační baňce se 

pak uzavře zátkou z umělé hmoty (zátka nesmí úplně těsnit, neboť dochází k vývoji 

vodíku, neměla by však být ani příliš malá). Takto připravenou směs lze zpracovat aţ 

následně. Při tomto postupu je však třeba počítat s únikem amoniaku ze směsi a tím 

zkreslení výsledků (takto lze postupovat, jen pokud nezáleţí na přesnosti stanovení jako 

spíše na vysvětlení principu titrace). Přijatelnější alternativou můţe být také zkrácení 

času, kdy jsou dusičnany ponechány k redukci asi na 30 minut, případně příprava celé 

aparatur dopředu. Z tohoto důvodu lze toto stanovení doporučit spíše pro projektové 

dny či jiné akce, kde je dostatečný čas pro provedení. 

Poznámka 3: Je také důleţité rozumně zvolit koncentrace odměrných roztoků. Lze 

postupovat například takto: Na kaţdém hnojivu je sloţení deklarované výrobcem. Je-li 

například uvedeno, ţe hnojivo obsahuje 2 % NO3
-
 a 1 % NH4

+
, lze spočítat, ţe v 5 ml 

hnojiva bude asi 1,61∙10
-3

 mol NO3
-
 a 2,77∙10

-3
 mol NH4

+
 (po převedení dusičnanů 

na amonné ionty bude do odměrného roztoku kyseliny chlorovodíkové převedeno asi 

4,39∙10
-3

 mol NH4
+
 - látkové mnoţství kyseliny je vhodné vzít asi v třikrát aţ čtyřikrát 

vyšším mnoţství – objem předlohy je 40 ml, koncentrace kyseliny by tedy měla být asi 

0,3 M. Pokud je do 40 ml kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 0,3 M, zaveden 

veškerý uvolněný amoniak, pak po odebrání 10 ml předlohy k titraci bude spotřeba 
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0,3M roztoku hydroxidu sodného bude asi 6,7 ml. Ze spotřeb odměrných činidel lze 

určit koncentraci amonných iontů a dusičnanů v hnojivu, tu pak orovnat s údaji 

od výrobce.  
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3b Kolorimetrické stanovení dusičnanů 

Pro orientační stanovení dusičnanů je na trhu k dispozici celá řada více či méně 

spolehlivých a citlivých testů. 

Jako příklad lze uvést sadu Azotan od firmy Rataj (Obr. 5a), která je určena pro měření 

dusičnanů v akvarijní vodě. Tomu odpovídá rozmezí koncentrací dusičnanů, které je 

tímto testem moţné stanovit - 0-50 mg NO3
-
 v litru. Širší rozmezí koncentrací – aţ 

160 mg/l umoţňuje stanovit obdobný test firmy Aquar. Ke stanovení dusičnanů je 

potřeba 1 ml zkoumané vody a destilovaná voda z lékárny (technická destilovaná voda 

sama o sobě způsobuje zabarvení a tím zkreslení testu (Obr. 5b)). Doba celkového 

provedení testu je asi dvacet minut, koncentrace dusičnanů se odečte pomocí 

přiloţeného vzorníku (balení také obsahuje standardní roztok dusičnanu, se kterým je 

moţné vzniklé zbarvení porovnat). Cena za sadu se pohybuje kolem 100 Kč a umoţňuje 

opakované pouţití. 

K dostání jsou také prouţkové testy umoţňující orientační stanovení dusičnanů. 

Výhodou je podstatně rychlejší provedení testu a často širší rozmezí stanovovaných 

koncentrací, nevýhodou je však vyšší cena. 

Poznámka: Pokud se rozhodnete pracovat s testem Azotan firmy Rataj je třeba 

společně koupit destilovanou vodu z lékárny, zároveň je třeba mít po ruce hodinky 

(mezi jednotlivými kroky musí být pětiminutová prodleva). Tímto testem lze orientačně 

stanovit obsah vzorku v pitné vodě – lze tedy ţákům zadat, aby si k úloze přinesli vodu 

z různých zdrojů například vodu studniční, vodu z vodovodního řádu…). V případě, ţe 

je zabarvení testovaného roztoku intenzivnější neţ odpovídá přiloţené škále (coţ se 

můţe snadno stát v případě odebrání vod z akvárií či jiných nádrţí s větším mnoţstvím 

ryb, v případě odebrání vody z kaluţí v okolí polí hnojených syntetickými hnojivy…), 

je moţné odebraný vzorek naředit (případně pouţít jiný test s širším rozmezím 

stanovovaných koncentrací). 
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3. 2. 4 Obrázky k tématu dusíkaté látky 
 

Obr. 1a – Důkaz amonných iontů Nesslerovým činidlem (vlevo roztok amonných iontů po přidání 
činidla) 
Obr. 1b – Indikátorový papírek po přiložení k ústí zkumavky s amonnou solí po přidání hydroxidu 
Obr. 1c – Filtrační papír nasycený roztokem měďnaté soli po přiložení k ústí zkumavky s amonnou 
solí po přidání hydroxidu 
 

 
Obr. 1a 

 
Obr. 1b 
 

 
Obr. 1c 
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Obr. 2a – Důkaz dusičnanů difenylaminem 
Obr. 2b – Důkaz dusičnanů zónovou reakcí 
Obr. 2c – Důkaz dusitanů zónovou reakcí 
Obr. 3a – Azobarvivo vzniklé reakcí anilinu s dusitanem sodným 
Obr. 3b – Azobarvivo vzniklé reakcí kyseliny sulfanilové s fenolem 
 

   
Obr. 2a Obr. 2b Obr. 2c 

 

  
Obr. 3a Obr. 3b 
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Obr. 4 – Aparatura pro stanovení dusičnanů podle Devarda 
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Obr. 5a – Sada Azotan firmy Rataj k orientačnímu stanovení dusičnanů 
Obr. 5b – Orientační stanovení dusičnanů ve vzorku technické destilované vody (nádobka 
vlevo) a vodovodní vody (nádobka vpravo) 
 

 
Obr. 5a 
 

 
Obr. 5b 
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3. 3 Návody k úlohám k tématu oxid uhelnatý 

Obsah 

 Cíle 

 Teoretický úvod 

 Úloha 1 Hoření oxidu uhelnatého 

 Úloha 2 Redukční vlastnosti oxidu uhelnatého 

 Obrázky k tématu oxid uhelnatý 

 Seznam literatury k tématu oxid uhelnatý 

 

Cíle 

 Žák připraví oxid uhelnatý, vysvětlí princip příprav a porovná je 

s různými možnostmi vzniku oxidu uhelnatého v prostředí. 

 Žák demonstruje vybrané vlastnosti oxidu uhelnatého (hořlavost, 

redukční vlastnosti) a zváží jejich význam pro člověka. 

 

Oxid uhelnatý je plyn nepatrně lehčí než vzduch, bez barvy a chuti či zápachu, je 

tedy nedetekovatelný smyslovými orgány, což z něj spolu s jeho toxikologickými 

vlastnostmi činí velmi nebezpečnou látkou (reakce s oxidem uhelnatým je tedy 

vhodné provádět v digestoři). Nejnebezpečnějším toxikologickým účinkem oxidu 

uhelnatého je přeměna hemoglobinu na karboxyhemoglobin, který není schopen 

přenášet kyslík – dochází tedy k dušení organismu. Oxid uhelnatý vzniká 

například při spalování látek obsahujících uhlík v nízkých koncentracích kyslíku. 
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3. 3. 1 Hoření oxidu uhelnatého 

Pomůcky 

Zkumavky, zátka s otvorem, skleněná trubička se zúţeným koncem, kahan drţák 

na zkumavky 

Chemikálie  

Mravenčan sodný (případně kyselina mravenčí), koncentrovaná kyselina sírová 

Postup 

Připravte si zkumavku se zátkou s otvorem pro trubičku. 

Poznámka 1: Trubička musí být na konci zúţená (Obr. 1a). Zátka i trubička v otvoru 

musí důkladně těsnit. 

Do zkumavky nalijte 5 ml koncentrované kyseliny sírové a přidejte 0,5 g mravenčanu 

sodného. Zkumavku uzavřete zátkou s trubičkou, ústí zkumavky následně zapalte. Oxid 

uhelnatý hoří modrým plamenem (Obr. 1b). 

Poznámka 2: Pokud se po zhasnutí plamene i nadále vyvíjí plyn, umístěte aparaturu 

do digestoře (případně opatrně přidejte nadbytek roztoku hydroxidu). 

K přípravě oxidu uhelnatého lze téţ pouţít kyselinu mravenčí – do zkumavky nalije 

4 ml kyseliny mravenčí a přidejte asi 1 ml objemu koncentrované kyseliny sírové. 

Zkumavku následně uzavřete zátkou, ve které je prostrčena skleněná trubička. Pokud 

reakce nezapočne samovolně, směs se mírně zahřeje a posléze se ústí trubičky zapálí. 

Poznámka 3: Obsah zkumavky lze zahřát nad plamenem kahanu, případně lze 

experiment provést tak, ţe se zkumavka s reakční směsí ponoří do kádinky s horkou 

vodou. Při reakcích s mravenčany zahřívání není třeba. 

Úkoly 

1. Kolik molů oxidu uhelnatého se uvolní z 0,5 g mravenčanu sodného, jaký bude 

objem připraveného plynu (za laboratorních podmínek, t = 20 °C)? 

2. Pro oxid uhelnatý je charakteristické, ţe hoří modrým plamenem, jmenujte či 

vyhledejte jiné sloučeniny, které barví plamen. K čemu toho lze vyuţít? 

3. Jakých vlastností kyseliny sírové se v tomto pokusu vyuţívá? 
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4. Co je v současnosti nejčastější příčinou otrav oxidem uhelnatým v domácnostech, co 

bylo hlavní příčinou v minulosti? 

5. V minulosti si horníci do dolů často brávali kanáry nejen kvůli jejich zpěvu. 

Fungovali jako jakési detektory nebezpečných plynů (včetně CO), vysvětlete, proč byli 

k tomuto účelu pouţívání právě kanáři.  



91 

 

3. 3. 2 Redukční vlastnosti oxidu uhelnatého 

Pomůcky  

Zkumavky, zátka s otvorem, zahnutá skleněná trubička, kahan drţák na zkumavky, 

cigaretový filtr 

Chemikálie 

Mravenčan sodný (případně kyselina mravenčí), koncentrovaná kyselina sírová, 

10% roztok dusičnanu stříbrného 

Postup 

Připravte si zkumavku se zátkou s otvorem pro trubičku. Do otvoru vsuňte trubičku 

ve tvaru U, konec trubičky protáhněte do co nejuţší kapiláry (Obr. 2a). Do zkumavky se 

zátkou nalijte přibliţně 5 ml koncentrované kyseliny sírové a přidejte 0,5 g mravenčanu 

sodného. 

Poznámka 1: Při experimentu je vhodné do zkumavky nejdříve odlít poţadované 

mnoţství kyseliny a aţ následně přisypat naváţený mravenčan (mravenčan se lépe 

rozptýlí do kyseliny a reakce probíhá lépe). 

Ústí trubičky zakončené kapilárou ponořte co moţné nejhlouběji do roztoku 

10% dusičnanu stříbrného ve zkumavce. Při probublávání roztoku dusičnanu stříbrného 

dochází k vyredukování stříbra, coţ se projeví ztmavnutím roztoku (Obr. 2d). 

Plyn lze také do roztoku dusičnanu zavádět přes cigaretový filtr (dochází tak ke tvorbě 

velkého mnoţství malých bublin, redukce je pak účinnější) – do trubičky ve tvaru U se 

do jednoho z konců zasune cigaretový filtr, tento konec se ponoří do roztoku dusičnanu 

stříbrného (Obr. 2b, 2c).  

Poznámka 2: Při pouţití cigaretového filtru je třeba dbát na to, aby zkumavka 

s dusičnanem byla plná asi jen z jedné třetiny (velké mnoţství malých bublin vzniklých 

průchodem oxidu uhelnatého přes cigaretový filtr můţe způsobit, ţe roztok vyteče). 

Redukci stříbrných iontů oxidem uhelnatým je nejlepší provádět v digestoři. 

Úkoly 

1. Jaké mnoţství stříbrných iontů zredukuje oxid uhelnatý připravený z 0,5 g 

mravenčanu sodného (za předpokladu, ţe zreaguje veškerý oxid uhelnatý). Schéma 

reakce: 2 Ag
+
 + CO → 2 Ag + CO2 
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2. Jak se vyuţívá v průmyslu redukčních vlastností oxidu uhelnatého? Jak jinak je CO 

vyuţíván? 
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3. 3. 3 Obrázky k tématu oxid uhelnatý 
Obr. 1a – Zkumavka s uzávěrem s otvorem a na konci zúženou trubičkou 
Obr. 1b – Hoření oxidu uhelnatého 
Obr. 2a – Zkumavka s trubičkou ve tvaru U (konec je zúžen do kapiláry) 

 
 

Obr. 1a Obr. 1b 

 

 

Obr. 2a 
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Obr. 2b – Aparatura na redukci stříbrných iontů oxidem uhelnatým 
Obr. 2c – Trubička s cigaretovým filtrem ponořená do roztoku dusičnanu stříbrného 
Obr. 2d – Roztok dusičnanu stříbrného, který nebyl probubláván oxidem uhelnatým (vlevo), 
probublávaný roztok (asi po dvou minutách) (vpravo) 

 
Obr. 2b  

  
Obr. 2c Obr. 2d  

zkumavka s roztokem AgNO3 

Zkumavka se směsí 
kyseliny sírové a 
mravenčanu sodného 
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3. 4 Návody k úlohám k tématu halogeny 

Obsah 

 Cíle 

 Teoretický úvod 

 Úloha 1 Příprava chloru 

 Úloha 2 Bělící vlastnosti chloru a chlorové vody 

 Úloha 3 Reakce halogenidů s chlorovou vodou 

 Úloha 4 Srážecí reakce halogenidů 

 Obrázky k tématu halogeny 

 Literatura k tématu halogeny 

 

Cíle 

 Žák připraví chlor a demonstruje bělící účinky chlorové vody. 

 Žák provede reakce halogenidů s chlorovou vodou, na základě těchto 

reakcí vyvodí pravidla o vzájemných reakcích halogenů a halogenidů. 

 Žák uvede příklady využití srážecích reakcí halogenidů. 

 

Halogeny jsou prvky, které se nachází v sedmé hlavní skupině periodické soustavy. 

Řadí se mezi ně fluor, chlor, brom, jod a astat. Fluor, chlor, brom a jod jsou látky 

nekovové tvořící dvouatomové molekuly. Charakteristická je vysoká reaktivita, 

fluor je vůbec nejreaktivnějším prvkem celé periodické soustavy. 

 Fluor je za normálních podmínek pronikavě, dráždivě zapáchající plyn, který je 

ve vyšších koncentracích slabě zelenožlutý. Chlor je za normálních podmínek 

žlutozelený štiplavě páchnoucí plyn. Je asi dvaapůlkrát těžší než vzduch. Brom je 

tmavě hnědá kapalina s hustotou asi třikrát vyšší než voda. Jod je za normálních 

podmínek pevná látka, tvoří šedočerné, kovově lesklé šupinky.  
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3. 4. 1 Příprava chloru 

Pomůcky 

 Destilační baňka, dělící nálevka, 2 promývací baňky 

Chemikálie 

Koncentrovaná kyselina chlorovodíková, 20% hydroxid sodný, manganistan draselný 

Postup 

Z filtrační baňky a dělící nálevky sestavte aparaturu na vývoj plynu. K aparatuře 

připojte dvě propojené promývací baňky (Obr. 1) – první naplňte vodou (tak, aby 

zaváděcí trubička byla asi 1 cm pod hladinou), druhou naplňte 20% hydroxidem 

sodným stejným způsobem. Odvaţte asi 5 g manganistanu draselného a nasypte jej 

do destilační baňky. Do dělící nálevky nalijte asi 30 ml koncentrované kyseliny 

chlorovodíkové.  

Poznámka: Před započetím vyvíjení plynu je třeba důkladně zkontrolovat těsnost 

aparatury a správné zapojení promývacích baněk (při obrácené zapojení můţe dojít 

k vytékání kapalin z promývacích baněk po započetí vývoje plynu). Chlor je vhodné 

připravovat v digestoři. 

V první baňce s vodou dochází k rozpouštění a reakci chloru s vodou, baňka se plní 

chlorem. V druhé baňce dochází k pohlcování chloru v hydroxidu sodném. 

Úkoly 

1. Zapište reakci chloru s hydroxidem sodným. 

2. Vypočítejte objem 20% roztoku hydroxidu sodného (počítejte s hustotou vody) 

potřebného k neutralizaci 18 ml chloru (t = 20 °C, Mr Cl = 35,5, p = 101 kPa). 

3. Zdůvodněte, proč se při úniku chloru doporučuje utěsnit okna mokrými hadry a ústa 

a nos překrýt téţ vlhkými tkaninami? Proč není vhodné při haváriích chloru hledat 

úkryty ve sklepních prostorech? 
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3. 4. 2 Bělící vlastnosti chloru a chlorové vody 

Pomůcky 

Baňka s najímaným chlorem, barevná bavlněná látka, nit 

Chemikálie 

Chlor 

Postup 

Pouţijte chlor z úlohy příprava chloru. Na nit upevněte kousky barevné bavlněné látky 

– do jedné promývací baňky zavěste dokonale suchou látku, do jiné zavěste látku 

navlhčenou (Obr. 2b).  

Poznámka: Látku je případně moţné zavěsit do první promývací baňky aparatury jiţ 

při přípravě chloru (aparatura viz příprava chloru). S chlorem pracujte v digestoři. 

Úkoly 

1. Porovnejte barevné změny v případě vlhké a suché látky, vysvětlete. 

2. Chlorová voda má kromě bělících účinků také vlastnosti desinfekční. Vysvětlete 

princip těchto účinků a uveďte příklady a konkrétní vyuţití přípravků fungujících 

na tomto principu. 
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3. 4. 3 Reakce halogenidů s chlorovou vodou 

Pomůcky 

Zkumavky 

Chemikálie 

Chlorová voda, roztok fluoridu, chloridu, bromidu a jodidu (sodného či draselného), 

dichlormethan (případně chloroform či jiné vhodné nepolární rozpouštědlo), škrob 

Postup 

Do 4 zkumavek nalijte asi 5 ml 5% roztoku fluoridu, chloridu, bromidu a jodidu. 

Ke kaţdému roztoku postupně přikapávejte chlorovou vodu. Ve zkumavce s roztokem 

bromidu a jodidu lze pozorovat reakci, ke vzorku jodidu přidejte několik kapek škrobu 

ve vodě (Obr. 3e). 

Do 2 zkumavek nalijte roztok bromidu a jodidu, ke kaţdému roztoku přidejte několik 

mililitrů dichlormethanu. Po kapkách přidávejte chlorovou vodu, zkumavky uzavřete 

a řádně protřepejte. Po protřepání dochází k zabarvení organické vrstvy (Obr. 3c-d).  

Poznámka: S rozpouštědly pracujte v digestoři. 

Úkoly 

1. Vysvětlete princip důkazu jodu škrobem. 

2. Navrhněte, jak dokázat škrob v bramboře. 

3. Vysvětlete, proč dojde k zabarvení vrstvy organického rozpouštědla po reakci 

bromidu a jodidu s chlorovou vodou. 
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3. 4. 4 Srážecí reakce halogenidů 

Pomůcky 

Zkumavky 

Chemikálie 

5% roztoky fluoridu, chloridu, bromidu, jodidu (sodného či draselného), roztok 

dusičnanu stříbrného 

Postup 

K roztoku fluoridu, chloridu, bromidu a jodidu po kapkách přidávejte roztok dusičnanu 

stříbrného.  

Úkoly 

1. Sráţecích reakcí halogenidů se vyuţívá nejen k důkazu, ale i ke stanovení 

(argentometrie). Vysvětlete princip těchto stanovení. 

2. Vysvětlete rozdíl mezi důkazem a stanovením. 
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3. 4. 5 Obrázky k tématu halogeny 
 

Obr. 1 - Aparatura na přípravu chloru 
Obr. 2a - Baňka s najímaným chlorem 
Obr. 2b - Látka zavěšená na drátku v baňce s chlorem 
 

 
Obr. 1 

  
Obr. 2a Obr. 2b 

Dělící nálevka 

Frakční baňka 

Promývací baňky 
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Obr. 2c - Původní zbarvení látky (vlevo), suchá látka vystavená působení chloru 
(uprostřed), vlhká látka vystavená působení chloru asi pět minut (vpravo) 
Obr. 3a  - Roztoky fluoridu, chloridu, bromidu, jodidu (zleva doprava) 
Obr. 3b  - Roztoky fluoridu, chloridu, bromidu, jodidu (zleva doprava) po přidání 
chlorové vody 
 

 
Obr. 2c 

  
Obr. 3a Obr. 3c 
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Obr. 3c - Brom vytřepaný do dichlormethanu (spodní vrstva) 
Obr. 3d - Jod vytřepaný do dichlormethanu (spodní vrstva) 
Obr. 3e - Důkaz jodu škrobem 
 

  
Obr. 3c Obr. 3d 

 

 

Obr. 3e 
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4 Sraženiny chloridu, bromidu a jodidu stříbrného (zleva doprava) 

 
Obr. 4 
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3. 5 Návody k úlohám k tématu alkoholy 

a aldehydy 

Obsah 

 Cíle 

 Teoretický úvod 

 Úloha 1 Oxidace alkoholů 

 Úloha 2 Rozlišení vzorku ethanolu a methanolu 

 Úloha 3 Rozlišení vzorku ethanolu a směsi ethanolu s methanolem 

 Obrázky k tématu oxid uhelnatý 

 Seznam literatury k tématu alkoholy 

Cíle 

 Žák provede oxidaci alkoholů různými způsoby, uvede rozdíl mezi 

oxidacemi v demonstrovaných pokusech a v lidském organismu. 

 Žák rozliší vzorek čistého ethanolu od vzorku čistého methanolu 

a vysvětlí princip důkazu. 

 Žák rozliší vzorek čistého ethanolu od směsi ethanolu s metanolem, 

vysvětlí princip reakce. 

Alkoholy jsou sloučeniny, ve kterých je vodíkový atom uhlovodíku nahrazen 

hydroxylovou skupinou (–OH). Alkoholy se rozdělují na primární, sekundární 

a terciární podle toho, zda je hydroxylová skupina připojena k primárnímu, 

sekundárnímu či terciárnímu uhlíku.  

Methanol je bezbarvá kapalina s teplotou varu 64 °C. K otravám lidí dochází 

především perorální cestou, otravy bývají způsobeny záměnou ethanolu 

za methanol (vůně i chuť se podobají), častěji při požití nekvalitního alkoholu 

(s obsahem methanolu). Postupně se přeměňuje na formaldehyd, kyselinu 

mravenčí a konečně na oxid uhličitý a vodu.  

Ethanol je bezbarvá čirá kapalina s teplotou varu 78 °C. Páry ethanolu se 

vstřebávají plícemi a po resorpci se rychle oxidují přes acetaldehyd a kyselinu 

octovou na oxid uhličitý a vodu. Malá část se zpětně vylučuje v nezměněné podobě 
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dechem. V metabolismu ethanolu existují individuální rozdíly – rychlost 

metabolismu je ovlivněna pohlavím, věkem, fyzickou zdatností člověka…  

Aldehydy jsou sloučeniny, které mají vodíkový atom a alkylový (případně arylový) 

zbytek vázaný ke karbonylové skupině. Z toxikologického hlediska působí 

dráždivě na spojivky, dýchací cesty a plíce – ve vysokých koncentracích mohou 

vyvolávat i plicní edém. Se stoupajícím počtem uhlíků stoupá i narkotický účinek. 
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3. 5. 1 Oxidace alkoholů 

1a Oxidace alkoholů dichromanem draselným 

Pomůcky 

Zkumavky 

Chemikálie 

 Methanol, ethanol, dichroman draselný, koncentrovaná kyselina sírová 

Postup 

Do zkumavek odlijte asi 4 – 5 ml methanolu či ethanolu, přidejte asi 0,5 ml roztoku 

dichromanu draselného a směs okyselte několika kapkami kyseliny sírové. Dochází 

ke změně zbarvení roztoku z oranţové přes zelenou aţ po modrou (Obr. 1b-d). 

Úkoly  

1. Pomocí schémat popište oxidaci alkoholu dichromanem draselným. 

2. Vysvětlete barevné změny v průběhu reakce. Jak bylo této reakce dříve vyuţíváno? 
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1b Oxidace alkoholů manganistanem draselným 

Pomůcky 

Zkumavky 

Chemikálie 

Methanol, ethanol, manganistan draselný, koncentrovaná kyselina sírová 

Postup 

Do zkumavek odlijte asi 4 – 5 ml methanolu či ethanolu, přidejte po kapkách asi 0,5 ml 

roztoku manganistanu draselného a směs okyselte několika kapkami kyseliny sírové. 

Dochází ke změně zbarvení roztoku z fialové aţ po bezbarvou (v případě pouţití 

koncentrovanějších roztoků dochází ke změně zbarvení na hnědou – vzniká hnědě 

zbarvený oxid manganičitý) (Obr. 2b-d). 

Úkoly 

1. Pomocí schémat popište oxidaci alkoholu manganistanem draselným. 

2. Vysvětlete barevné změny v průběhu reakce. 

3. Roztok manganistanu se pouţívá také jako desinfekční prostředek. Jaké jsou jeho 

účinky? Pod jakým názvem se lze s manganistanem draselným setkat? 
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1c Oxidace alkoholů pomocí rozžhavené měděné spirály, důkaz 

aldehydů  

Pomůcky 

 Měděná spirála (průřez 1 – 2 mm), kádinky, zkumavky, kahan 

Chemikálie 

 Methanol, ethanol, Schiffovo činidlo 

Postup 

Do zkumavky nalijte asi 5 ml methanolu nebo ethanolu a ponořte ji do kádinky se 

studenou vodou (alkohol je třeba chladit, aby nedošlo ke vznícení). Do alkoholu pak 

opakovaně zasunujte rozţhavenou měděnou spirálu. Pozorujte. 

Do druhé zkumavky nalijte asi 5 ml methanolu nebo ethanolu a přidejte asi 0,5 ml 

Schiffova činidla.  Zkumavku ponořte do kádinky se studenou vodou. Do alkoholu pak 

opakovaně zasunujte rozţhavenou měděnou spirálu. Pozorujte. 

Poznámka: Přidání Schiffova činidla před zasunutím měděné spirály umoţní důkaz 

vznikajících aldehydů. Pokud je činidlo přidáváno aţ po oxidaci, nebývá důkaz příliš 

průkazný (dochází k oxidaci alkoholů na karboxylové kyseliny). Pro důkaz je třeba 

pouţívat čerstvé Schiffovo činidlo. 

Úkoly  

1. Pomocí chemických rovnic popište oxidaci alkoholu měděnou spirálou. 

2. Funguje měď v této reakci jako katalyzátor či jako výchozí látka? Vysvětlete. 

3. Vyhledejte princip důkazu aldehydů Schiffovým činidlem. Vysvětlete, proč je 

fuchsin fialový, zatímco po redukci siřičitanem je bezbarvý. 
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3. 5. 2 Rozlišení vzorku ethanolu a methanolu (barvení 

plamene esterem) 

Methanol tvoří s kyselinou boritou v kyselém prostředí těkavý ester, který dává plameni 

charakteristické zelené zbarvení, jenţ je patrné po celou dobu hoření směsi. Obdobný 

ester ethanolu je těkavý méně, zabarvené plamene se tudíţ projeví aţ ke konci hoření 

směsi. 

Pomůcky   

Porcelánové misky 

Chemikálie 

Vzorek methanolu či ethanolu, kyselina boritá, kyselina sírová 

Postup 

Poznámka: Experiment lze zadat tak, ţe se ţákům rozdají vzorky alkoholů, s tím, ţe 

mají určit, který je ethanol a který methanol. 

Vzorek alkoholu (asi 5 ml) nalijte do porcelánové misky, přidejte malou lţičku kyseliny 

borité, okyselte několika kapkami kyseliny sírové a krouţivým pohybem směs 

promíchejte. Pomocí špejle směs zapalte. Dle zbarvení plamene lze určit, který vzorek 

byl methanol (ester methanolu barví zeleně plamen v průběhu celého hoření (Obr. 4b)) 

a který ethanol. 

Úkoly 

1. Zapište reakci kyseliny borité s methanolem, všechny látky pojmenujte. 

2. Vysvětlete, proč se ke směsi při esterifikacích přidává kyselina sírová. 
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3. 5. 3 Rozlišení vzorku ethanolu a směsi ethanolu 

s methanolem 

Směs methanolu a ethanolu lze od čistého ethanolu odlišit díky redukčním vlastnostem 

kyseliny mravenčí, jenţ vzniká z kyseliny šťavelové v kyselém prostředí. Nejdříve se 

alkoholy zoxidují na aldehydy, po přidání kyseliny šťavelové se ethanal redukuje zpět 

na ethanol, avšak redukce methanalu na methanol jiţ moţná není. Methanal vzniklý 

ve směsi methanolu s ethanolem lze dokázat Schiffovým činidlem. 

Pomůcky 

2 Erlenmeyerovy baňky 

Chemikálie 

 Methanol, ethanol, kyselina šťavelová, manganistan draselný, koncentrovaná kyselina 

sírová, Schiffovo činidlo 

Postup 

Do menší baňky nalijte 2 ml ethanolu, do druhé směs 2 ml ethanolu a několika kapek 

methanolu, dále do kaţdé přilijte 10 ml 1% roztoku manganistanu draselného a 0,5 ml 

koncentrované kyseliny sírové. Obsah baněk opatrně mísivým pohybem promíchejte 

a přidejte do kaţdé 5 ml nasyceného roztoku kyseliny šťavelové a 3 ml koncentrované 

kyseliny sírové. Dále přidejte 5 ml Schiffova činidla. 

Poznámka 1: Schiffovo činidlo přidávejte v digestoři (v prostředí kyseliny sírové můţe 

docházet k uvolnění toxického oxidu siřičitého). 

Po promíchání a chvíli stání dochází v baňce se směsí ke změně zabarvení (Obr. 5). 

Poznámka 2: Úlohu lze opět zadat tak, ţe úkolem ţáků je rozlišit, zda je předloţený 

vzorek čistý ethanol či směs (případně určit, který ze vzorků je který). 

  



113 

 

3. 5. 4 Obrázky k tématu alkoholy 
1 Oxidace methanolu a ethanolu roztokem dichromanu draselného  
Obr. 1a - Roztok dichromanu draselného (zkumavka vlevo), methanol (zkumavka 
uprostřed), ethanol (zkumavka vpravo) 
Obr. 1b – 1d - Roztok dichromanu draselného byl přidán k methanolu a ethanolu, 
dochází k postupné oxidaci vzorků 

  
Obr. 1a  Obr. 1b 

  
Obr. 1c Obr. 1d 
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2 Oxidace methanolu a ethanolu roztokem manganistanu draselného 
Obr. 2a - Roztok manganistanu draselného (zkumavka vlevo), methanol (zkumavka 
uprostřed), ethanol (zkumavka vpravo) 
Obr. 2b – 2d - Roztok manganistanu draselného byl přidán k methanolu a ethanolu, 
dochází k postupné oxidaci vzorků 
 

  
Obr. 2a Obr. 2b 

  
Obr. 2c Obr. 2d 
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3 Oxidace alkoholů pomocí rozžhavené měděné spirálky 
Obr. 3a - Rozžhavené měděná spirálka ponořená do methanolu 
Obr. 3b - Rozžhavené měděná spirálka ponořená do ethanolu s několika kapkami 
Schiffova činidla 
Obr. 3c – f - Rozžhavené měděná spirálka ponořená do methanolu s několika 
kapkami Schiffova činidla – postupná oxidace methanolu, důkaz aldehydu 
Schiffovým činidlem 
 

  
Obr. 3a Obr. 3b 

  
Obr. 3c Obr. 3d 

  
Obr. 3e Obr. 3f 
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4 Rozlišení vzorku methanolu a ethanolu (úloha 2) 
Obr. 4a - Hoření směsi ethanolu a kyseliny borité 
Obr. 4b - Hoření směsi methanolu a kyseliny borité 
 

  
Obr. 4a Obr. 4b 
 

5 Rozlišení vzorku ethanolu od směsi ethanolu s metanolem (úloha 3) 
Obr. 5 - Baňka nalevo obsahuje reakční směs se vzorkem ethanolu, v pravá obsahuje 
reakční směs se vzorkem ethanolu a methanolu 
 

 
Obr. 5 
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3. 6 Návody k úlohám k tématu alkaloidy 

Obsah 

 Cíle 

 Teoretický úvod 

 Úloha 1a Izolace nikotinu destilací 

 Úloha 1b Izolace kofeinu sublimací 

 Úloha 1c izolace alkaloidů extrakcí 

 Úloha 2a Srážecí reakce alkaloidů 

 Úloha 2b Murexidová reakce (důkaz kofeinu) 

 Úloha 2c Raduleskova reakce (důkaz alkaloidů s velmi reaktivním 

aromatickým jádrem – například morfin) 

 Úloha 3 Tenkovrstvá chromatografie purinových alkaloidů 

 Obrázky k tématu alkaloidy 

 Literatura k tématu alkaloidy 

 

Cíle 

 Žák izoluje alkaloidy různými způsoby a uváží možnost použití 

jednotlivých izolací. 

 Žák provede vybrané důkazové reakce a vysvětlí jejich princip. 

 Žák uvede různé příklady využití alkaloidů a zváží důsledky jejich 

zneužívání. 

Alkaloidy jsou velkou skupinou dusíkatých přírodních látek se zásaditým 

charakterem. Většinou to jsou bezbarvé ve vodě nerozpustné látky. V rostlinách se 

v kyselém prostředí vakuol vyskytují ve formě solí organických kyselin, které se 

ve vodě rozpouští dobře. Alkaloidy plní především obrannou funkci. Setkáváme se 

s nimi nejčastěji u rostlin, známé jsou ale i u hub, bakterií či živočichů. Celá řada 

alkaloidů má význam pro člověka – uplatnění nacházejí v medicíně, při výrobě 

pesticidů, v potravinářství. Je zde i skupina alkaloidů, které jsou pro své účinky 

zneužívány stovky let.  
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3. 6. 1 Izolace alkaloidů 

1a Izolace nikotinu destilací 

Pomůcky 

Tabák, varná baňka, destilační nástavec, olivka, topné hnízdo (případně kahan, 

trojnoţka s mříţkou a nádobou na vodní lázeň), chladič, zkumavky 

Chemikálie 

3% roztok hydroxidu sodného 

Postup 

Nikotin lze z tabáku uvolnit zalkalizováním drogy. Jemně pokrájený tabák (4 – 5 g) 

vloţte do varné baňky a přidejte roztok 3% hydroxidu sodného (aby byl tabák právě 

potopen). Varnou baňku s tabákem nechte stát asi patnáct minut, mezitím sestavte 

destilační aparaturu (Obr. 1) a připravte si roztoky pro důkaz alkaloidů (úloha 2a).  

Poznámka: Pokud pro ohřev pouţíváte kahan s mříţkou, dbejte, aby se varná baňka 

nedotýkala dna nádoby pro vodní lázeň (hrozí riziko bodového přehřátí na styku nádob 

a následnému prasknutí baňky). Je také třeba chladič ve svorce na chladič neupevňovat 

příliš pevně, aby nedošlo ke zlomení součástí aparatur v zábrusech. Do zábrusu 

na vrchu destilačního nástavce vloţte zátku odpovídající velikosti (případně zábrusový 

teploměr). 

Přibliţně po patnácti minutách zahajte destilaci (nejdříve zapněte vodu do chladiče – 

směr proudu viz Obr. 1, aţ poté zapněte ohřev). Najímejte asi 10 ml destilátu, ten 

ponechte pro další reakce (úloha 2a). 

Úkoly 

1. Proč není nikotin moţné za normálních podmínek získat v podobě krystalů? 

2. Jedna cigareta obsahuje mnoţství nikotinu ve smrtelném mnoţství, vysvětlete, proč 

se tedy kuřáci (v naprosté většině případů) neotráví? 

  



120 

 

1b Izolace kofeinu sublimací 

Pomůcky 

Sypaný čaj (černý, zelený či maté), 2 Petriho misky, malá kádinka, kostky ledu, 

elektrický vařič 

Postup 

Mezi dvě Petriho misky nasypte malé mnoţství sypaného čaje. Misky umístěte 

na elektrický vařič, na svrchní misku poloţte kádinku se studenou vodou a několika 

kostkami ledu. Vařič zapněte na nejniţší ohřev, po chvíli lze pozorovat vznik 

jehlicovitých krystalů kofeinu na chladnější stěně svrchní misky. 

Poznámka: Čajové lístky nesmí být zahřívány příliš zprudka, aby nedošlo k jejich 

spálení. Izolace je komplikována vlhkostí, která se kondenzuje na chladnější stěně 

svrchní misky (situaci lze částečně zlepšit vysušením lístků v exsikátoru či občasným 

otřením zkondenzované vody, ani tak však experiment nefunguje spolehlivě). 

Podaří-li se izolovat krystalky kofeinu, lze například vyzkoušet jeho rozpustnost 

v různých rozpouštědlech (voda, organická rozpouštědla), případně je pouţít pro další 

reakce (například úloha 2a). 
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1c Izolace alkaloidů extrakcí 

Pomůcky 

Rostlinný materiál s obsahem alkaloidů, dělící nálevka 

Chemikálie 

1% roztok kyseliny chlorovodíkové nebo sírové, organické rozpouštědlo (ether, 

dichlormethan či chloroform), roztok amoniaku 

Postup 

Rostlinný materiál jemně rozdrťte či nastříhejte a zalijte 1% roztokem kyseliny tak, aby 

byl rostlinný materiál právě ponořen. Takto připravenou směs nechte stát aspoň jeden 

den. 

Roztok následně zfiltrujte a zalkalizujte roztokem amoniaku (kontrolu zásaditého pH 

proveďte indikátorovým papírkem). Vodnou fázi vytřepte dvakrát asi polovičním 

objemem organického rozpouštědla. Spojené organické fáze promyjte čistou vodou (tu 

vylijte) a vytřepte dvakrát asi čtvrtinovým objemem 1% roztoku kyseliny. Po odpaření 

se získají alkaloidy ve formě solí s příslušnou kyselinou. 

Poznámka: Před započetím extrakce si zjistěte hustotu daného organického 

rozpouštědla (abyste spolehlivě věděli, zda je organická vrstva spodní či horní, 

v průběhu extrakce je také třeba neustále myslet na to, ve které fázi se právě alkaloidy 

nachází – pokud je prostředí kyselé, alkaloidy budou v podobě solí přecházet do fáze 

vodné, v bazickém prostředí alkaloidy přechází naopak do fáze organické). 
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3. 6. 2 Důkazové reakce alkaloidů 

2a Srážecí reakce alkaloidů 

Chemikálie 

Nasycený roztok kyseliny pikrové, Lugolův roztok (roztok jodu v jodidu draselném) 

Pomůcky 

Roztok alkaloidů (lze získat například při izolaci nikotinu destilací (úloha 1a), 

při přípravě výluhu pro Raduleskovu reakci (úloha 2c) či s roztoky solí alkaloidů 

získaných extrakcí (úloha 1c)), zkumavky 

Postup 

Do jedné zkumavky nalijte několik mililitrů nasyceného roztoku kyseliny pikrové 

(rozpustnost kyseliny pikrové vyhledejte v tabulkách) a po kapkách přidávejte roztok 

obsahující alkaloidy. Postupně dochází ke vzniku ţluté sraţeniny pikrátu příslušného 

alkaloidu (Obr. 2a, 2c). 

Do druhé zkumavky nalijte několik mililitrů Lugolova roztoku a postupně přidávejte 

zkoumaný roztok. Postupně dochází ke vzniku hnědé sraţeniny polyjodidů příslušných 

alkaloidů (Obr. 2b, 2d).  

Úkoly 

1. Jakých vlastností vznikajících sloučenin se běţně vyuţívá při důkazových reakcích? 

2. Lugolův roztok se pouţívá také k důkazu škrobu, uveďte rozdíl v principu důkazu 

škrobu a alkaloidů. 
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2b Murexidová reakce (důkaz kofeinu) 

Pomůcky 

Sypaný zelený čaj nebo maté, třecí miska s tloučkem, porcelánová miska kádinka 

na vodní lázeň, zkumavka, kahan, trojnoţka, kovová síťka 

Chemikálie 

Ether, 25% roztok amoniaku, zředěný roztok peroxidu vodíku, koncentrovaná kyselina 

chlorovodíková 

Postup 

Jemně rozetřete asi 1 g čaje či maté, nasypte jej do zkumavky. Přilijte asi 10 ml etheru 

(tak, aby byly všechny lístky ponořeny), přikapejte 3 kapky amoniaku, zkumavku 

uzavřete a důkladně protřepejte. Roztok následně zfiltrujte (v digestoři) a nalijte 

do porcelánové misky. Roztok na porcelánové misce odpařte. 

Poznámka 1: Roztok je třeba odpařovat v digestoři na elektrické plotýnce na vodní 

lázni. Je třeba získat suchý odparek, po odpaření etheru ponechte misku na lázni ještě 

asi pět minut. Pokud v laboratoři nejsou elektrické plotýnky, lze vyuţít nízké teploty 

varu etheru (asi 35 °C) – do kádinky se nalije teplá voda a na ní se nechá ether 

z porcelánové misky odpařit, následně lze odparek dosušit na stole na vodní lázni asi 5 

minut. 

Suchý odparek pokápněte roztokem peroxidu vodíku a několika kapkami koncentrované 

kyseliny chlorovodíkové. Roztok nechte odpařit na vodní lázni. 

Poznámka 2: Poté, co se odpaří veškerá kapalina, ponechte misku na vodní lázni ještě 

asi deset minut. Pro úspěšný důkaz je třeba získat dokonale suchý odparek. 

V přítomnosti kofeinu vzniká lososově růţový odparek (Obr. 3b). 

Vzniklý suchý odparek pokápněte 25% roztokem amoniaku, je-li přítomen kofein, 

vniká fialově zbarvený murexid (Obr. 3c). 

Úkoly 

1. Uveďte příklady rostlin obsahujících kofein, kde se tyto rostliny pěstují? 

2. Proč na sobě mnoho lidí po vypití čaje či kávy nepociťuje ţádný efekt? 
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2c Raduleskova reakce (důkaz alkaloidů s velmi reaktivním 

aromatickým jádrem – například morfin) 

Pomůcky 

5 nezralých tobolek vlčího máku, zkumavky, třecí miska s tloučkem, filtrační nálevka, 

skládaný filtr, kádinka se studenou vodou 

Chemikálie 

10% roztok dusitanu sodného, koncentrovaná kyselina chlorovodíková, 1% roztok 

kyseliny chlorovodíkové, koncentrovaný roztok amoniaku 

Postup 

Nezralé tobolky vlčího máku podrťte, přendejte do zkumavky a zalijte 1% kyselinou 

chlorovodíkovou tak, aby byl rostlinný materiál právě ponořen. Zkumavku uzavřete 

a nechte stát aspoň jeden den. 

Směs zfiltrujte, odeberte 2-3 ml filtrátu. Zkumavku s filtrátem vloţte do kádinky se 

studenou vodou, přidejte k němu asi 4 kapky koncentrované kyseliny chlorovodíkové 

a 4 kapky 10% roztoku dusitanu sodného. Asi po čtyřech minutách roztok zalkalizujte 

roztokem amoniaku. 

V přítomnosti morfinu dojde ke vzniku oranţovohnědého zabarvení zkoumaného 

roztoku, které je způsobeno nitrosací reaktivního aromatického jádra morfinu. 

Úkoly 

1. V minulosti bylo morfium hojně uţíváno k tlumení bolesti, proč dnes není jeho 

uţívání tak časté? 

2. Nitrace je reakce obdobná nitrosaci, zapište schémata jednotlivých reakcí 

a vysvětlete, proč je nitrosace specifičtější neţ nitrace. 

3. Proč se při nitrosaci pouţívají nejčastěji dusitany (soli kyseliny dusité), zatímco 

při nitraci se běţně vyuţívá kyselina dusičná (ne dusičnany)?  
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3. 6. 3 Tenkovrstvá chromatografie purinových 

alkaloidů 

Pomůcky: 

Malé zábrusové baňky s uzávěry, vyšší kádinka (případně vana na sestavení aparatury), 

Silufol UV 254, UV lampa 

Chemikálie: 

Dichlormethan (případně chloroform), aceton, n-propanol, 25% roztok amoniaku, listy 

čajovníku, cesmíny, káva či kakao, nálevky, filtrační papír, skleněná kapilárka 

Poznámka 1: Dichlormethan je výborné organické rozpouštědlo obdobných vlastností 

jako chloroform, je však podstatně méně toxické. Máte-li moţnost, pouţijte jej. 

Postup: 

Do malé zábrusové baňky nasypte 3 – 4 g jemně rozemletého čaje, kávy či kakaa, 

přilijte asi 15 ml dichlormethanu (tak aby byl rostlinný materiál právě ponořen) a 2 ml 

25% roztoku amoniaku. Obsah baňky řádně několik minut protřepte a pečlivě 

uzavřenou ji nechte stát minimálně 1 den (nejlépe v digestoři). 

Poznámka 2: Rostlinný materiál lze ponechat louhovat i déle neţ týden Plánujete-li 

ponechat rostlinný materiál v rozpouštědle po delší dobu, dbejte, aby byla baňka pečlivě 

uzavřena zábrusovým uzávěrem. 

Připravte si mobilní fázi, jeţ se skládá z dichlormethanu, acetonu, n-propanolu a 25% 

amoniaku v poměru 3 : 3 : 4 : 1. Tuto směs nalijte do vhodné nádoby (kádinka či vana) 

a přiklopte. Pracujte v digestoři. 

Mezi tím zfiltrujte obsah baňky a vystřihněte díl ze Silufolu (dělící dráha je 10 cm, je 

třeba ponechat kus místa před startem i za čelem). Získaný extrakt nanášejte na Silufol 

tak, aby se skvrny po přenesení do kádinky s mobilní neocitly pod hladinou (Obr. 4a).  

Poznámka 3: Roztok nanášejte co nejtenčí skleněnou kapilárou asi ve dvaceti vrstvách, 

dbejte, aby v průběhu nanášení vzorku nedošlo k poškození Silufolu (seškrábání 

povrchu) a aby jednotlivé vrstvy zaschly před nanesením následující (vyvarujete se tak 

rozpití skvrn). 
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Silufol vloţte do kádinky s mobilní fází a aparaturu uzavřete. Chromatogram nechte 

vyvíjet do doby, neţ čelo urazí od startu 10 cm (čelo lze předem tence vyznačit tuţkou). 

Poté Silufol vyjměte, a nechte zaschnout. S rozpouštědly pracujte vţdy v digestoři. 

Při ozáření chromatogramu krátkovlnným ultrafialovým zářením (254 nm) se purinové 

alkaloidy jeví jako tmavé skvrny na zeleně zářícím pozadí. 

 

  



127 

 

3. 6. 4 Obrázky k tématu alkaloidy 
Obr. 1 – destilační aparatura 

 

Obr. 1 
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Obr. 2a - sraženina pikrátu (nikotin z tabáku – úloha 1a) 
Obr. 2b - sraženina polyjodidů (nikotin z tabáku – úloha 1a) 
Obr. 2c - sraženina pikrátu (alkaloidy z vlčího máku – úloha 2c) 
Obr. 2d - sraženina polyjodidů (alkaloidy ze zimostrázu) 

  
Obr. 2a Obr. 2b 

  
Obr. 2c Obr. 2d 
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Obr. 3a – důkaz morfinu: první zkumavka obsahuje výluh z tobolek vlčího máku, 
oranžovohnědé zbarvení roztoku v druhé zkumavce je pozitivním důkazem morfinu ve 
zkoumaném roztoku (Raduleskova reakce) 
Obr. 3b – důkaz kofeinu: odparek před pokápnutím roztokem amoniaku 
Obr. 3c – důkaz kofeinu: odparek po pokápnutí amoniakem (fialově zbarvený murexid 
je pozitivním důkazem přítomnosti kofeinu) 

 

 

Obr. 3a  

  
Obr. 3b  Obr. 3c 
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Obr. 4a – Aparatura pro tenkovrstvou chromatografii 

Obr. 4b – Chromatogram po ozáření UV lampou (odspodu purinové alkaloidy z černé 

kávy, instantní kávy, černého čaje, kakaa), mobilní fáze obsahovala dichlormethan 

Obr. 4c – Chromatogram po ozáření UV lampou (odspodu purinové alkaloidy z černé 

kávy, černého čaje, maté), mobilní fáze obsahovala chloroform 
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3. 7 Návody k úlohám k tématu saponiny 

Obsah 

 Cíle 

 Teoretický úvod 

 Úloha 1 důkaz glycyrrhizinu v lékořici 

 Úloha 2 hemolytické účinky saponinů 

 Úloha 3 pěnivost saponinů 

 Obrázky k tématu saponiny 

 Literatura k tématu saponiny 

 

Cíle 

 Žák demonstruje některé vlastnosti saponinů (pěnivost, hemolytické 

účinky). 

 Žák vysvětlí význam saponinů pro rostliny, uvede možný význam pro 

člověka. 

Saponiny jsou toxikologicky významnou skupinou látek. Společnou vlastností je 

hořká až svíravá chuť a nadýmavé účinky. Kromě hořké chuti dráždí saponiny 

sliznici ústní dutiny i střev. 

Saponiny se vyznačují také hemolytickými účinky a jsou toxické pro ryby, plže 

a hmyz. 

Charakteristickou vlastností saponinů je snižování povrchového napětí vody – 

ve vodných roztocích vytvářejí stabilní pěnu. 
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3. 7. 1 Důkaz glycyrrhizinu v lékořici 

Pomůcky 

Sušený lékořicový kořen, zkumavky 

Poznámka: Lékořicový kořen lze sehnat například v obchodě Biostyle. 

Chemikálie 

Koncentrovaná kyselina sírová 

Postup 

Do kádinky nalijte asi 5 ml koncentrované kyseliny sírové a přisypte k ní 0,05 g jemně 

rozetřeného lékořicové kůry. Důkazem glycyrrhizinu je oranţové zabarvení kyseliny 

(Obr. 1), které postupně přechází do červena. 

  



134 

 

3. 7. 2 Hemolytické účinky saponinů 

Pomůcky 

Krevní agar pro hemolýzu, sušený kořen mydlice lékařské, zkumavka, třecí miska 

s tloučkem, kahan, vodní lázeň, nálevka, skládaný filtr 

Poznámka: Kořen mydlice lékařské lze sehnat například v obchodě Biostyle. 

Postup 

Jemně rozetřete 2 – 3 g sušeného kořene mydlice. Rozetřený materiál přeneste 

do zkumavky a nalijte tolik vody, aby byl právě ponořen. Zkumavku vloţte do vodní 

lázně a krátce povařte. Po zchladnutí roztok zfiltrujte. Asi 1 ml filtrátu naneste na agar 

a ponechte přes noc v lednici. Působením saponinů v mydlici dochází k hemolýze 

na agaru (dojde k odbarvení části agaru) (Obr. 2). 

Úkoly 

1. Co je to hemolýza? Uveďte příklady jiných látek schopných vyvolat hemolýzu. 

2. Vysvětlete, proč není doporučeno poţívat odvary z rostlin s obsahem saponinů příliš 

často, ačkoliv jsou některé známé jako léčivky. 
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3. 7. 3 Pěnivost saponinů 

Pomůcky 

Rostlinný materiál s obsahem saponinů (sušený kořen lékořice, mydlice lékařská, 

sušené květy divizny…), zkumavky, kahan, vodní lázeň, třecí miska s tloučkem 

Poznámka: Kořen mydlice lékařské, kořen lékořice a sušené květy divizny lze sehnat 

například v obchodě Biostyle. 

Postup 

Rostlinný materiál jemně rozetřete. Rozetřený materiál přeneste do zkumavek a nalijte 

tolik vody, aby byl právě ponořen. Zkumavky vloţte do vodní lázně a krátce povařte. 

Po zchladnutí roztoky zfiltrujte. Takto připravené roztoky přelijte do čistých zkumavek 

a protřepejte. Pozorujte po protřepání a po patnácti minutách. 

Úkoly 

1. Porovnejte různé výluhy z hlediska mnoţství a trvanlivosti pěny, pokuste se tyto 

rozdíly vysvětlit. 

2. Nálevy z prvosenky či divizny se uţívají při potíţích se zahleněním (usnadňují 

vykašlávání), vysvětlete, proč při těchto obtíţích mohou pomoci. 

3. Uveďte jiné příklady vyuţití saponinů člověkem. 
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3. 7. 4 Obrázky k tématu saponiny 
Obr. 1 – Důkaz kyseliny glycyrrhizinu – barvení koncentrované kyseliny sírové 
Obr. 2 – Miska s krevním agarem – světlá skvrna vznikla následkem hemolýzy 
Obr. 3a – Výluhy rostlinného materiálu s obsahem saponinů (zleva mydlice, lékořice, divizna) 
Obr. 3a – Výluhy rostlinného materiálu s obsahem saponinů po protřepání (zleva mydlice, 
lékořice, divizna) 
Obr. 3a – Výluhy rostlinného materiálu s obsahem saponinů 15 minut po protřepání (zleva 
mydlice, lékořice, divizna) 

  
Obr. 1 Obr. 2 

   
Obr. 3a Obr. 3b Obr. 3c 
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4 Závěr a diskuse výsledků 

Cílem této práce bylo sestavení návodů k laboratorním úlohám z toxikologie, které by 

byly pouţitelné ve výuce na středních školách. Návody jsou uvedeny v praktické části 

práce a obsahují ověření laboratorních experimentů a jejich případnou modifikaci 

pro moţnost realizace na SŠ. Při sestavování návodů se ukázalo, ţe ne všechny 

tradované postupy spolehlivě vychází (například sublimace kofeinu) či je není moţné 

ve školách provádět. I přesto, ţe byly návody vyzkoušeny a experimenty špatně 

fungující nebo náročné z časového či materiálního hlediska vyloučeny, skutečnou 

pouţitelnost tohoto materiálu prověří aţ opakované pouţití ve školní praxi.  
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6 Přílohy 

6. 1 Řešení úloh 

Téma dusíkaté látky 

Úloha 1a Důkaz NH4
+ 

 1. Proč dojde po přiložení vlhkého indikátorového papírku k ústí zkumavky 

v pokusu 1. k zmodrání papírku (Obr. 1b)? Vysvětlete. 

Dochází k rozpouštění amoniaku ve vodě, vznikají ionty NH4
+
 a OH

-
 - roztok je tedy 

zásaditý, coţ způsobí modré zbarvení indikátorového papírku. 

2. Po přiložení papírku nasyceného roztokem měďnaté soli k ústí zkumavky 

v pokusu 2. dochází k zintenzivnění modrého zbarvení (Obr. 1c). Vzniká 

komplexní kationt. S pomocí literatury či internetu dohledejte, o jakou sloučeninu 

se jedná, reakci popište chemickou rovnicí. 

Jedná se o kation tetraamminměďnatý [Cu(NH3)4]
2+

. 

3. Nesslerovo činidlo je komplexní sloučenina tetrajodidortuťnatan didraselný – 

zapište vzorec této sloučeniny. 

K2[HgI4] 

4. Některé rostliny jsou schopné dusík přijímat ve formě 𝐍𝐇𝟒
+, jiné preferují jiné 

formy. Které organismy fixují dusík a přeměňují jej na 𝐍𝐇𝟒
+ a na dusičnany? Jak 

se tyto procesy nazývají? 

Amonné ionty jsou přeměňovány v přírodě činností bakterií. Nitrifikační bakterie 

oxidují amonné ionty na dusitany (přeměna amonných iontů na dusitany se nazývá 

nitritace) a dusičnany (přeměna z dusitanů na dusičnany se nazývá nitratace). Jiné 

bakterie přeměňují dusík na amoniak, tento proces se nazývá amonifikace.  
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Úloha 2 Příprava azobarviv 

1. Azobarviva jsou sloučeniny barevné, vysvětlete proč. 

Azobarviva obsahují dostatečně rozsáhlý konjugovaný systém dvojných vazeb – 

absorbují světlo ve viditelné části spektra a jeví se tak barevné. 

N

N

NH2

 

2. Některá azobarviva se používají jako acidobazické indikátory. Vysvětlete 

princip fungování acidobazického indikátoru, uveďte příklady. 

Vyuţívá se toho, ţe barva indikátoru je závislá na pH (disociovaná a nedisociovaná 

forma se liší zbarvením. Příkladem je například methyloranţ (přechod indikátoru 

nastává v rozmezí pH 3,1-4,5 z červené na ţlutou) či methylčerveň (přechod nastává 

v rozmezí pH 4,4 – 6,3 z červené aţ na ţlutou). 

Téma oxid uhelnatý 

Úloha 1 Hoření oxidu uhelnatého 

1. Kolik molů oxidu uhelnatého se uvolní z 0,5 g mravenčanu sodného, jaký bude 

objem připraveného plynu (za laboratorních podmínek, t = 20 °C)? 

7,35 ∙ 10
-3

 mol = 0,177 l 

2. Pro oxid uhelnatý je charakteristické, že hoří modrým plamenem, jmenujte či 

vyhledejte jiné sloučeniny, které barví plamen. K čemu toho lze využít? 

Plamen barví například kationty alkalických kovů a kovů alkalických zemin. Vyuţít 

toho lze pro důkaz těchto iontů – takzvaná plamenová zkouška. Plamen barví také 

halogenidy měďnaté, čehoţ se uţívá pro důkaz halogenů – Beilsteinova zkouška. 

3. Jakých vlastností kyseliny sírové se v tomto pokusu využívá? 

Vyuţívá se dehydratačních účinků kyseliny sírové. 
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4. Co je v současnosti nejčastější příčinou otrav oxidem uhelnatým 

v domácnostech, co bylo hlavní příčinou v minulosti? 

V současnosti bývají otravy způsobené špatně fungujícími spotřebiči na zemní plyn či 

propan-butan (například průtokové ohřívače vody), případně kvůli zaneseným 

komínům. V minulosti byly časté otravy svítiplynem (obsahuje oxid uhelnatý). 

5. V minulosti si horníci do dolů často brávali kanáry nejen kvůli jejich zpěvu. 

Fungovali jako jakési detektory nebezpečných plynů (včetně CO), vysvětlete, proč 

byli k tomuto účelu používání právě kanáři. 

Kanáři jsou na nebezpečné plyny citlivější kvůli rychlejší tepové a dechové frekvenci  

(navíc se plyny snadno vstřebávají přes systém vzdušných vaků) a tedy rychlejšímu 

metabolismu – otrava se tedy rychleji projevila na ptáku (přestává poletovat, kymácí se 

na bidle, následně i umírá), coţ bylo signálem, ţe je vhodné důl urychleně opustit. 

Úloha  2 Redukční vlastnosti oxidu uhelnatého 

1. Jaké množství stříbrných iontů zredukuje oxid uhelnatý připravený z 0,5 g 

mravenčanu sodného (za předpokladu, že zreaguje veškerý oxid uhelnatý). 

1,47 ∙ 10
-2

 mol = 1,59 g Ag
+ 

2. Jak se využívá v průmyslu redukčních vlastností oxidu uhelnatého? Jak jinak je 

využíván? 

Redukčních účinků se vyuţívá ve vysokých pecích při výrobě ţeleza – jsou jím 

redukovány oxidy ţeleza. Pouţívá se jako výchozí látka při výrobě methanolu, kyseliny 

mravenčí… 

Téma halogeny 

Úloha 1 Příprava chloru 

1. Zapište reakci chloru s hydroxidem sodným za laboratorní teploty. 

Cl2 + 2  NaOH → NaCl + NaClO + H2O 
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2. Vypočítejte objem 20% roztoku hydroxidu sodného (počítejte s hustotou vody) 

potřebného k neutralizaci 18 ml chloru (t = 20 °C, Mr Cl = 35,5, p = 101 kPa). 

V = 3 ml 

3. Zdůvodněte, proč se při úniku chloru doporučuje utěsnit okna mokrými hadry 

a ústa a nos překrýt též vlhkými tkaninami? Proč není vhodné při haváriích chloru 

hledat úkryty ve sklepních prostorech? 

Ve vodě se chlor rozpouští a částečně s ní reaguje, omezí se tak průnik do místnosti 

a organismu (doporučuje se také přidání sody – dojde tak k neutralizaci vznikajících 

kyselin). Chlor má vyšší hustotu neţ vzduch – klesá a není tedy vhodné vyhledávat 

úkryt ve sklepech. 

2 Bělící vlastnosti chloru a chlorové vody 

1. Porovnejte barevné změny v případě vlhké a suché látky, vysvětlete. 

U vlhké látky dochází k výraznějšímu odbarvení, neboť bělící účinky má atomární 

kyslík, uvolňující se rozkladem kyseliny chlorné (ta vzniká reakcí chloru s vodou). 

Reakce chloru s vodou: 

Cl2 + H2O → HCl + HClO 

Rozklad kyseliny chlorné: 

HClO → HCl + O 

2. Chlorová voda má kromě bělících účinků také vlastnosti desinfekční. Vysvětlete 

princip těchto účinků a uveďte příklady a konkrétní využití přípravků fungujících 

na tomto principu. 

Desinfekční účinky propůjčuje chlorové vodě opět atomární kyslík uvolňující se 

z kyseliny chlorné – příkladem přípravků vyuţívajících tohoto principu je například 

Savo, či chlorová vápna (pouţívají se k čištění povrchů, likvidaci plísní, bakterií, úpravě 

bazénových vod (Azuro chlor šok a jiné)). 
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Úloha 3 Reakce halogenidů s chlorovou vodou 

1. Vysvětlete princip důkazu jodu škrobem. 

Do řetězců amylózy vstupují trijododové ionty a vzniká tak modře zbarvená adiční 

sloučenina – klatrát. 

2. Navrhněte, jak dokázat škrob v bramboře. 

Škrob lze dokázat pomocí jodu (respektive Lugolova roztoku). 

3. Vysvětlete, proč dojde k zabarvení organické vrstva po reakci bromidu a jodidu 

s chlorovou vodou. 

Do organické fáze (nepolární) přechází jod a brom a barví tuto vrstvu. 

Úloha 4 Srážecí reakce halogenidů 

1. Srážecích reakcí halogenidů se využívá nejen k důkazu, ale i ke stanovení. 

Vysvětlete princip těchto stanovení. 

Halogenidy (kromě fluoridů) se titrují odměrným roztokem dusičnanu stříbrného – 

vzniká tak sraţenina halogenidu stříbrného. Ze spotřeby titračního činidla lze pak 

následně určit koncentraci halogenidu ve vzorku. 

2. Vysvětlete rozdíl mezi důkazem a stanovením. 

Důkazem určíme, o jakou látku se jedná, případně potvrzujeme přítomnost nějaké látky 

(kvalitativní informace), stanovením se určuje mnoţství látky ve vzorku (kvantitativní 

informace). 

Téma alkoholy a aldehydy 

Úloha 1 Oxidace alkoholů 

1. Pomocí schématu popište oxidaci alkoholu dichromanem draselným. 

OH

H

+ Cr2O7

2-

O

H

R

H
+

+  Cr
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H2O+
 

+ Cr2O7
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2. Vysvětlete barevné změny v průběhu reakce. Jak bylo této reakce dříve 

využíváno? 

Na počátku je dichroman, který je oranţově zbarven, postupně dochází k redukci 

na zeleně zabarvené ionty chromité. Původně bylo této reakce vyuţíváno v testech 

na alkohol – zelená barva byla pozitivním důkazem alkoholu v dechu. 

Úloha 1b Oxidace alkoholů manganistanem draselným 

1. Pomocí schématu rovnic popište oxidaci alkoholu manganistanem draselným. 

OH

H

+ MnO4

-

O

H

R

H
+

+ Mn
2+

H2O+
 

+ MnO4

-

O

H

R
H

+
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H2O+
O

OH
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2. Vysvětlete barevné změny v průběhu reakce. 

Na začátku je fialový manganistan, který je postupně redukován na bezbarvé ionty 

manganaté (v nadbytku dochází ke vzniku hnědých iontů manganičitých). 

3. Roztok manganistanu se používá také jako desinfekční prostředek. Jaké jsou 

jeho účinky? Pod jakým názvem se lze s manganistanem draselným setkat? 

Manganistan draselný lze zakoupit pod názvem hypermangan. Dříve to byl hojně 

vyuţívaný desinfekční prostředek vyuţívající oxidačních účinků manganistanu (hubí 

mikroby). 

Úloha 1c Oxidace alkoholů pomocí rozžhavené měděné spirály, 

důkaz aldehydů  

1. Pomocí schématu popište oxidaci alkoholu měděnou spirálou. 

OH

R

+ CuO

O

H

R + H2O + Cu
+
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2. Funguje měď v této reakci jako katalyzátor či jako výchozí látka? Vysvětlete. 

Oxidační číslo mědi se v průběhu reakce mění z oxidačního čísla dvě na nulu – 

nefunguje tedy zde jako klasický katalyzátor (ten z reakce vystupuje ve stejné podobě), 

ale jako výchozí látka. 

3. Vyhledejte princip důkazu aldehydů Schiffovým činidlem. Vysvětlete, proč je 

fuchsin fialový, zatímco po redukci siřičitanem je bezbarvý. 

Schiffovo činidlo je siřičitanem či oxidem siřičitým odbarvený roztok fuchsinu. Fuchsin 

je látka barevná, neboť obsahuje konjugovaný systém vazeb – vazbou siřičitanu se tento 

systém přeruší a vzniká bezbarvý produkt. V přítomnosti aldehydu se opět uvolní 

fuchsin, coţ se projeví změnou zbarvení roztoku. 

NH2

CH3

NH2

SO3H

CH2 O

OH

HO3S
+

NH2

CH3

NH2

NH2

+

 

Úloha 2 Rozlišení vzorku ethanolu a methanolu (barvení 

plamene esterem) 

1. Zapište reakci kyseliny borité s methanolem, všechny látky pojmenujte. 

B OH

OH

OH

+ CH3 OH

H3O
+

B OR

OR

OR

+ H2O

kyselina boritá methanol (mono/di/tri)methylester kyseliny borité 

  

Fuchsin 
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2. Vysvětlete, proč se ke směsi při esterifikacích přidává kyselina sírová. 

Kyselina sírová funguje jako katalyzátor -  při esterifikaci protonuje kyselinu (krok 1.) 

a umoţní tak nukleofilní adici alkoholu. V kroku 5. pak hydrogensíranový anion 

odtrhuje proton a kyselina sírová se regeneruje.  
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Téma alkaloidy 

Úloha 1 Izolace alkaloidů 

1. Proč není nikotin možné za laboratorních podmínek získat v podobě krystalů? 

Protoţe je kapalný. 
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2. Jedna cigareta obsahuje množství nikotinu ve smrtelném množství, vysvětlete, 

proč se tedy kuřáci (v naprosté většině případů) neotráví? 

Neotráví se, protoţe se všechen nikotin z cigarety při kouření do organismu nevstřebá. 

Úloha 2 Důkazové reakce alkaloidů 

1. Jakých vlastností vznikajících sloučenin se běžně využívá při důkazových 

reakcích? 

Při důkazových reakcích reakcí se můţe vyuţívat například toho, ţe vzniká látka 

v jiném skupenství – plyn (někdy charakteristicky zapáchající), sraţenina (někdy 

charakteristicky zbarvená). Můţe docházet k barevným změnám (často vznik 

komplexních sloučenin), vzácně je moţné produkt identifikovat čichem (coţ však jako 

vhodný postup identifikace doporučit nelze, neboť můţe docházet k uvolnění toxických 

látek jako je H2S, SO2, HCN a dalších). 

2. Lugolův roztok se používá také k důkazu škrobu, uveďte rozdíl v principu 

důkazu škrobu a alkaloidů. 

S alkaloidy poskytuje Lugolův roztok špatně rozpustné soli – polyjodidy, u škrobu 

dochází ke vstupu trijodidových iontů do řetězců amylózy za vzniku modře zbarvené 

adiční sloučeniny – klatrátu.  

Úloha 2b Murexidová reakce (důkaz kofeinu) 

1. Uveďte příklady rostlin obsahujících kofein, kde se tyto rostliny pěstují? 

Například kávovník (Coffea arabica) z Jiţní Ameriky, jihoamerická cesmína (Ilex 

paraguayensis), západoafrické kolovníky Cola nitida a Cola acuminata… 

2. Proč na sobě mnoho lidí po vypití čaje či kávy nepociťuje žádný efekt? 

Kofein je návykovou látkou a platí pro něj to samé co pro většinu dalších návykových 

drog – ke stejné míře povzbuzení je potřeba dávky zvyšovat. Jsou-li káva či čaj 

poţívány pravidelně, nemusí se tak ţádný pozorovatelný efekt po poţití jednoho šálku 

(snad jen s výjimkou zvýšené produkce moči) dostavit. 
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Úloha 2c Raduleskova reakce (důkaz alkaloidů s velmi 

reaktivním aromatickým jádrem – například morfin) 

1. V minulosti bylo morfium hojně užíváno k tlumení bolesti, proč dnes není jeho 

užívání tak časté? 

Problematická byla především vysoká návykovost morfia. 

2. Nitrace je reakce obdobná nitrosaci, zapište schémata jednotlivých reakcí 

a vysvětlete, proč je nitrosace specifičtější než nitrace. 

Nitrosace je specifičtější, neboť jí na rozdíl od nitrace podléhají pouze velmi reaktivní 

jádra, jako jsou například fenoly. 

Nitrace: 

NO2

HNO3

 

Nitrosace: 

OH

NO

OH

HNO2

 

3. Proč se při nitrosaci používají nejčastěji dusitany (soli kyseliny dusité), zatímco 

při nitraci se běžně využívá kyselina dusičná (ne dusičnany)? 

Kyselina dusitá je nestálá, je tedy třeba ji generovat přímo v roztoku, zatímco kyseliny 

dusičnou lze bez problémů pouţít. 

Téma saponiny 

Úloha 2 Hemolytické účinky saponinů 

1. Co je to hemolýza? Uveďte příklady jiných látek schopných vyvolat hemolýzu. 

Hemolýza je destrukce membrán červených krvinek, působit jí mohou hemolytické jedy 

některých hadů, štírů, bakterií… 
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2. Vysvětlete, proč není doporučeno požívat odvary z rostlin s obsahem saponinů 

příliš často, ačkoliv jsou známé jako léčivky. 

Saponiny působí hemolýzu, sniţují vstřebávání mastných kyseliny, v tucích 

rozpustných vitaminů a cholesterolu… 

Úloha 3 Pěnivost saponinů 

1. Porovnejte různé výluhy z hlediska množství a trvanlivosti pěny, pokuste se tyto 

rozdíly vysvětlit. 

Rozdíly mohou být v mnoţství saponinů v rostlině, jejich rozpustnosti ve vodě či 

schopnosti pěnu tvořit (rozdíly ve struktuře)… 

2. Nálevy z prvosenky se užívají při potížích se zahleněním (usnadňují 

vykašlávání), vysvětlete, proč při těchto obtížích mohou pomoci. 

Saponiny sniţují povrchové napětí vody, mohou tedy hleny rozpouštět a tím usnadnit 

vykašlávání. 

3. Uveďte jiné příklady využití saponinů člověkem. 

Například lékořice lysá (Glycyrrhiza glabra) je vyuţívána jednak jako léčivá rostlina 

a také k přípravě cukrovinek a k ochucování pokrmů či nápojů. Sotorek obecný (Abrus 

precatorius) je zdrojem terpenových saponinů, které působí protizánětlivě. Extrakty ze 

stonků a kořenů pouţívají léčitelé v Zimbabwe jako relativně účinný prostředek proti 

schistosomóze. Ve farmaceutickém průmyslu je vyuţíván yamonin (saponin rostliny 

smldince – Dioscorea), který slouţí jako výchozí surovina pro výrobu progesteronů 

do antikoncepčních pilulek … 


