
 
 

Téma: Bengálské ohně (provádí studenti SPŠCH) 
 

Úkol: Připravte bengálské ohně rozdílných barev. 

Teorie: Bengálský oheň je druh pyrotechnické směsi. V závislosti na dodané příměsi má 

různé barvy. Škrob slouží jako hořlavá látka, chlorečnan draselný dodává svým rozkladem 

kyslík nutný k chemické reakci. 

Chemická rovnice: 2 KClO3 → 2 KCl + 3 O2 

Bezpečnost: Pracujte dle pokynů vyučujícího, dbejte pravidel bezpečnosti práce a samotný 

pokus provádějte v digestoři! 

Pomůcky: třecí miska, písek, pipeta, 3 železné misky, špejle. 

Chemikálie: chlorečnan draselný – KClO3, dusičnan sodný - NaNO3, dusičnan barnatý -

Ba(NO3)2, dusičnan strontnatý - Sr(NO3)2, chlorid měďnatý – CuCl2, koncentrovaná kyselina 

sírová – H2SO4, škrob. 

Postup: Každou látku zvlášť rozdrťte a připravte směsi: 

a) žlutý plamen: 2 g KClO3, 2 g škrobu, 1 g NaNO3 

b) zelený plamen: 2 g KClO3, 2 g škrobu, 1 g Ba(NO3)2 

c) červený plamen: 2 g KClO3, 2 g škrobu, 1 g Sr(NO3)2 

d) modrý plamen: 2 g KClO3, 2 g škrobu, 1 g CuCl2. 

Směsi nasypte do železných misek, které postavte na misky s pískem. Pokus provádějte 

v digestoři. Směsi zapalte koncentrovanou kyselinou sírovou z pipety nebo zapálenou špejlí. 

 

Doplňte následující tabulku: 

Tabulka: Složky barvící bengálský oheň. 

Název sloučeniny Chemický vzorec Jakou barvu dodává 

bengálskému ohni? 

dusičnan sodný   

dusičnan barnatý   

dusičnan strontnatý   

chlorid měďnatý   

 

 



 
 

Téma: Nehořlavý kapesník (provádí studenti SPŠCH) 
 

Úkol: Připravte nehořlavý kapesník. 

Teorie: Při hoření se páry těkavějšího ethanolu ze směsi rychleji uvolňují a hoří na povrchu 

látky. Voda zůstává vázána v látce, látku ochlazuje a tak zabraňuje jejímu hoření. 

Chemická rovnice: CH3CH2OH + 3O2 → 2 CO2 + 3 H2O 

Bezpečnost: Pracujte dle pokynů vyučujícího, dbejte pravidel bezpečnosti práce! 

Pomůcky: kapesník, kádinka 500 ml, chemické kleště. 

Chemikálie: ethanol - CH3CH2OH. 

Postup: Čistý kapesník namočte do 50% roztoku ethanolu. Přebytečný roztok z kapesníku 

jemně vymačkejte, uchopte kleštěmi za roh a zapalte. Jakmile plamen uhasne, můžete dát 

neporušený kapesník prohlédnout. 

 

Téma: Flash (provádí studenti SPŠCH) 
 

Úkol: Připravte efektní chemický děj nazývaný flash, nebo-li česky záblesk. 

Teorie: Smíchání směsi manganistanu draselného, síry a práškového hliníku vede po zahřátí 

k efektním exotermickým reakcím. 

Chemická rovnice: Probíhající chemické děje lze obtížně identifikovat. Zde jsou uvedeny 

nejpravděpodobnější: 

2 KMnO4 → K2MnO4 + O2 + MnO2 

4 Al + 3O2 → Al2O3 

S + O2  → SO2 

3 S + 2 Al → Al2S3 

Bezpečnost: Pracujte dle pokynů vyučujícího, dbejte pravidel bezpečnosti práce a samotný 

pokus provádějte v digestoři. 

Pomůcky: třecí miska, tlouček, špejle. 

Chemikálie: manganistan draselný  - KMnO4, síra, práškový hliník. 

Postup: Ve třecí misce opatrně rozetřete 0,75 g manganistanu draselného, samostatně pak 

rozetřete 0,25 g síry a rovněž samostatně rozetřete 0,25 g práškového hliníku. Poté tyto  



 
chemikálie opatrně smíchejte dohromady a promíchejte. Směs zapalte pomocí hořící špejle. 

Pozor, reakce je silně exotermní, proto je nutné pracovat v digestoři. 

Vysvětlete: 

1. Co je exotermické reakce ? Uveďte několik příkladů exotermických reakcí. 

2. Co je endotermická reakce? Uveďte několik příkladů endotermických reakcí. 

 
Téma: Štěkající plyn (provádí studenti SPŠCH) 

 
Úkol: Připravte vodík. 

Teorie: Neušlechtilé kovy vytěsňují ze silných minerálních kyselin vodík v podobě molekuly 

vodíku. Vodík bouřlivě reaguje s kyslíkem. 

Chemická rovnice: Zn + HCl → ZnCl2 + H2 

Bezpečnost: Pracujte dle pokynů vyučujícího, dbejte pravidel bezpečnosti práce! 

Pomůcky: kelímek, špejle, kádinka. 

Chemikálie: kyselina chlorovodíková – HCl, granule zinku. 

Postup: Do kádinky nalijte roztok 20% kyseliny chlorovodíkové. Do tohoto roztoku vložte 

několik zrnek zinku. Kádinku přikryjte kelímkem s dírou uprostřed, tu zakryjte kouskem 

papíru. Po chvíli papír oddělejte a hořící špejlí zapalte unikající vodík. 

Doplňte následující chemické reakce: 

1. HCl + Al → 

2. H2SO4 + Zn → 

3. HCl + Fe → 

4. HCl + Au → 

5. H2SO4 + Sn → 

 

Téma: Samovznícení dřevěných pilin (provádí studenti SPŠCH) 
 

Úkol: Díky probíhajícím chemickým dějům ve směsi zapalte dřevěné piliny. 

Teorie: Peroxid sodný se rozkládá působením vody, přičemž se uvolňuje teplo a kyslík, které 

způsobí vznícení dřevěných pilin. 

 

 



 
Chemická rovnice:  

Na2O2 + H2O → 2 NaOH + H2O2 

2 H2O2 → 2 H2O + O2 

2 Na2O2 + 2 CO2 → 2 Na2CO3 + O2 

Bezpečnost: Pracujte dle pokynů vyučujícího, dbejte pravidel bezpečnosti práce, samotný 

pokus provádějte v digestoři! 

Pomůcky: železná miska, špejle, zápalky. 

Chemikálie: dřevěné piliny, peroxid sodíku - Na2O2, destilovaná voda . 

Postup: Do železné misky nasypte přibližně 10 g dřevěných pilin a přidejte peroxid sodný. 

Dobře promíchejte. Do směsi přikápněte kapku destilované vody a za chvíli dojde 

ke samovznícení směsi. 

 
Téma: Reakce zinku se sírou (provádí studenti SPŠCH) 

 
Úkol: Proveďte chemickou reakci zinku se sírou. 

Teorie: Zinek reaguje-hoří se sírou za vzniku sulfidu zinečnatého. 

Chemická rovnice: Zn + S → ZnS 

Bezpečnost: Pracujte dle pokynů vyučujícího, dbejte pravidel bezpečnosti práce, samotný 

pokus provádějte v digestoři! 

Pomůcky: železná miska, špejle, zápalky. 

Chemikálie: práškový zinek, síra. 

Postup: Do železné misky nasypte 6 g práškového zinku a 3 g síry. Opatrně promíchejte        

a zapalte hořící špejlí. Směs hoří intenzivním plamenem. 



 

 
Obr.: Reakce zinku a síry.  

Zdroj dostupný z: http://www.gy.svitavy.cz/kabinety/kabinet-chemie/fotogalerie/seminar-z-

chemie/542 [citováno 15. 7. 2013]. 

 

Téma: Skotačící gumový medvídek (provádí studenti SPŠCH) 
 

Úkol: Připravte skotačícího gumového medvídka. 

Teorie: Jedná se o prudké hoření sacharidů v prostředí silného oxidačního činidla. 

Bezpečnost: Pracujte dle pokynů vyučujícího, dbejte pravidel bezpečnosti práce, samotný 

pokus provádějte v digestoři! 

Pomůcky: zkumavka, držák na zkumavky, laboratorní kleště, nůž, kahan. 

Chemikálie: chlorečnan draselný – KClO3, gumové medvídky. 

Postup: Do zkumavky nasypte asi do výšky 2 cm chlorečnan draselný. Zkumavku 

s chlorečnanem draselným intenzivně zahřejte nad plamenem – musí dojít k roztavení 

chlorečnanu draselného. Poté pomocí kleští přidejte opatrně malý kousek gumového 

medvídka. Dochází k velmi exotermní reakci, při které medvídek skotačí, poskakuje a hoří 

ve zkumavce. Pozor, hrozí prasknutí zkumavky!  

Vysvětlete: 

1. Co je exotermické reakce ? Uveďte několik příkladů exotermických reakcí. 

2. Co je endotermická reakce? Uveďte několik příkladů endotermických reakcí. 

 



 
 

Téma: Ohňostroj s ledem (provádí studenti SPŠCH) 
 

Úkol: Připravte ohňostroj s ledem. 

Teorie: Probíhá silně exotermická reakce zinku s dusičnanem amonným. Dusičnan barnatý 

barví plamen do zelena. 

Chemická rovnice: 2 NH4NO3 + 2 Zn → 2 ZnO + N2 + 4 H2O 

Bezpečnost: Pracujte dle pokynů vyučujícího, dbejte pravidel bezpečnosti práce, samotný 

pokus provádějte v digestoři!  

Pomůcky: železná miska, třecí miska s tloučkem. 

Chemikálie: práškový zinek, dusičnan amonný – NH4NO3, chlorid amonný – NH4Cl, 

dusičnan barnatý -  Ba(NO3)2. 

Postup: Těsně před provedením na železné misce smíchejte 4 g zinku, 4 g dusičnanu 

amonného, 1 g chloridu amonného a 0,5 g dusičnanu barnatého. Poté přidejte kostku ledu. 

Doplňte následující tabulku: 

Tabulka: Kationy a jejich zbarvení v plameni. 

Kation Jak barví plamen? 

Li+  

Na+  

K+  

Ca2+  

Ba2+  

Sr2+  

 

 

 

Téma: Zkáza Titaniku (provádí studenti SPŠCH) 
 

Úkol: Proveďte reakci sodíku s vodou. 

Teorie: Při reakci sodíku s vodou se uvolňuje plynný vodík, který s kyslíkem intenzivně hoří. 

Současně vzniká hydroxid sodný, který zalkalizuje vodu, čímž dojde k odbarvení vody díky 

fenolftaleinu do fialova. 



 
Chemická rovnice: 2 Na + 2 H2O → H2 + 2 NaOH 

Bezpečnost: Pracujte dle pokynů vyučujícího, dbejte pravidel bezpečnosti práce, samotný 

pokus provádějte v digestoři! 

Pomůcky: velká kádinka, filtrační papír, nůžky, nůž, laboratorní kleště. 

Chemikálie: sodík, fenolftalein. 

Postup: Ze zásobní lahve pomocí laboratorních kleští velice opatrně vyjměte na filtrační 

papír malý kousek kovového sodíku. Nožem odřežte zoxidované části a připravte si dva 

kousky očištěného sodíku o velikosti hrášku. Do velké kádinky napusťte vodu a přidejte 

alespoň 10 kapek fenolftaleinu. Z filtračního papíru vyrobte parník. Do každého komínku 

dejte opatrně po jednom kousku sodíku. Parník umístěte pomocí kleští do vody. Přivřete 

digestoř a odstupte od ní. Po chvíli začnou komíny hořet, dojde k malé explozi a voda 

zfialoví.  

Vysvětlete: 

1. Co znamená termín acidobazický indikátor? 

2. K čemu slouží acidobazické indikátory? 

3. Uveďte příklady alespoň tří acidobazických indikátorů. 

 

Téma: Pět barev jednoho roztoku 
 

Úkol: Připravte roztok fenolftaleinu a ten nechte reagovat s různými chemickými látkami, 

pozorujte zbarvení. 

Bezpečnost: Pracujte dle pokynů vyučujícího, dbejte pravidel bezpečnosti práce! 

Pomůcky: 5 x 250 ml kádinek, 4 lahvičky s kapátky, pipeta (1 ml). 

Chemikálie: 1% methanolový roztok fenolftaleinu, 5% roztok uhličitanu sodného – Na2CO3, 

50% roztok chloridu železitého – FeCl3, 30% roztok thiokyanatanu amonného – NH4SCN, 

5% roztok hexakyanoželeznatanu draselného – K4[Fe(CN)6], destilovaná voda. 

Postup: 1 ml roztoku fenolftaleinu přidejte k 100 ml destilované vody v první kádince. 

Bezbarvý roztok pak vlijte do druhé kádinky obsahující 5% roztok uhličitanu sodného: vnikne 

červenofialové zbarvení. Tento roztok pak vlijte do třetí kádinky obsahující 5 kapek 50% 

chloridu železitého: barva se změní na okrovou. Obsah třetí kádinky vlijte do čtvrté, 

obsahující 5 kapak 30% thiokyanatanu amonného: barva se změní na červenou. Nakonec 



 
obsah čtvrté kádinky vlijte do páté, obsahující 30 kapek 5% hexakyanoželeznatanu draselného 

a výsledkem bude tmavě modrý roztok. 

Vysvětlení: 

1.  Ve druhé kádince se s fenolftaleinem uhličitan sodný (slabá zásada) barví 

do červenofialova. 

2. Ve třetí kádince se roztok zbarví do okrova, díky přítomnosti železitých iontů v zásaditém 

prostředí. 

3. Ve čtvrté kádince proběhne reakce: Fe3+ + SCN- → Fe(SCN)2+ (tmavě červený roztok) 

4. V páté kádince proběhne reakce: 4 Fe3+ + 3 K4[Fe(CN)6] → Fe4[Fe(CN)6]3 (Berlínská 

modř) 

Zodpovězte následující úkoly: 

1. Co je fenolftalein. 

2. Co je acidobazický indikátor? 

3. Kde mají použití acidobazické indikátory. 

4. Co jsou to antokyany?  

 

Téma: Pivo 
 

Úkol: Připravte imitaci piva. 

Teorie: Chemickou reakcí vzniká molekula jódu, která barví roztok do žlutohněda. 

Chemická rovnice: 2 IO3
- + 5 SO3

2- + 2 H+ → I2 + 5 SO4
2- + H2O 

Bezpečnost: Pracujte dle pokynů vyučujícího, dbejte pravidel bezpečnosti práce! 

Pomůcky: pivní sklenice, 2 x 250 ml kádinka, 2 x 100 ml odměrný válec. 

Chemikálie: Roztok A: 8,6 g jodičnanu draselného – KIO3 se rozpustí v 200 ml vody. 

                     Roztok B: 8 ml koncentrované kyseliny sírové - H2SO4 + 20 ml ethanolu -     

                     CH3CH2OH + 2,32 g siřičitanu sodného -  Na2SO3 se rozpustí ve 2 000 ml vody. 

                      Jar. 

Postup: 2 ml jaru nalijte do pivní láhve. 100 ml každého z roztoků zřeďte 100 ml destilované 

vody. Oba roztoky současně vlijte do pivní sklenice. Vzhledem k přítomnosti jaru se tvoří 

čirý, pěnivý roztok, který se po chvíli stane žlutohnědý. 

 

 



 
 

Téma: Duch z lahve 
 

Úkol: Proveďte katalytický rozklad peroxidu vodíku. 

Teorie: Peroxid vodíku se rozkládá na kyslík, jehož přítomnost lze ověřit vsunutím doutnající 

špejle do zkumavky. Dojde k opětovnému vznícení špejle. 

Chemická rovnice:  2 H2O2 → O2 + 2 H2O , katalyzátor: KMnO4 

Bezpečnost: Pracujte dle pokynů vyučujícího, dbejte pravidel bezpečnosti práce! 

Pomůcky: Erlenmeyerova baňka 250 ml, odměrný válec 250 ml, lžička, špejle, zápalky. 

Chemikálie: 30-35% roztok peroxidu vodíku – H2O2, manganistan draselný – KMnO4. 

Postup: Do Erlenmeyerovy baňky nalijte 10 ml 30% peroxidu vodíku. Lžičkou do baňky 

opatrně vložte špetku manganistanu draselného. O vznikajícím kyslíku se přesvědčte 

vložením doutnající špejle do Erlenmeyerovy baňky. 

Vysvětlete: 

1. Co znamená termín katalyzátor? 

2. Jakou funkci mají katalyzátory? 

3. U kterých průmyslových výrob (uveďte alespoň čtyři) se katalyzátory používají?  

 

Téma: Hrnečku vař borůvkovou kaši! 
 

Úkol: Proveďte katalytický rozklad peroxidu vodíku. 

Teorie: Peroxid vodíku se rozkládá na kyslík.  

Chemická rovnice:  2 H2O2 → O2 + 2 H2O , katalyzátor: KMnO4 

Bezpečnost: Pracujte dle pokynů vyučujícího, dbejte pravidel bezpečnosti práce! 

Pomůcky: Erlenmeyerova baňka 250 ml, odměrný válec 250 ml, lžička, 2 x odměrný válec 

10 ml, tác nebo velký filtrační papír. 

Chemikálie: 30-35% roztok peroxidu vodíku – H2O2, 5% roztok manganistanu draselného – 

KMnO4, jar. 

Postup: Do Erlenmeyerovy baňky nalijte 10 ml 30% peroxidu vodíku a 3 ml jaru. Baňku 

umístěte na tác nebo filtrační papír a poté přilijte 5 ml 5%  roztoku manganistanu draselného. 

Baňku zamíchejte a pozorujte. 

 



 
 

Vysvětlete: 

1. Co znamená termín katalyzátor? 

2. Jakou funkci mají katalyzátory? 

3. U kterých průmyslových výrob (uveďte alespoň čtyři) se katalyzátory používají?  

 

 

Téma: Hrnečku vař vanilkovou kaši (sloní pastu)! 
 

Úkol: Proveďte katalytický rozklad peroxidu vodíku. 

Teorie: Peroxid vodíku se rozkládá na kyslík a vodu.  

Chemická rovnice:  2 H2O2 → O2 + 2 H2O , katalyzátor: KI 

Bezpečnost: Pracujte dle pokynů vyučujícího, dbejte pravidel bezpečnosti práce! 

Pomůcky: Erlenmeyerova baňka 500 ml, odměrný válec 100 ml. 

Chemikálie: 30-35% roztok peroxidu vodíku – H2O2, nasycený roztok jodidu draselného - 

KI, jar. 

Postup: Do Erlenmeyerovy baňky nalijte 100 ml 30% peroxidu vodíku a 3 ml jaru. Baňku 

umístěte do výlevky a přilijte 5 ml nasyceného roztoku KI. Baňku zamíchejte, za chvíli 

se objeví obrovská pěna. 

Vysvětlete: 

1. Co znamená termín katalyzátor? 

2. Jakou funkci mají katalyzátory? 

3. U kterých průmyslových výrob (uveďte alespoň čtyři) se katalyzátory používají?  

 

 

Téma: Faraónovi hadi 
 

Úkol: Rozpohybujte cigaretový popel nebo skořici. 

Teorie: Po zapálení ethanol hoří a taví cukr, ze kterého vzniká karamel. Zároveň se teplem 

rozkládá soda a vzniká oxid uhličitý, který formuje karamel do různých tvarů.  

Chemická rovnice:  2 NaHCO3 → CO2 + Na2CO3 + H2O 

Bezpečnost: Pracujte dle pokynů vyučujícího, dbejte pravidel bezpečnosti práce! 



 
Pomůcky: porcelánová miska, trojnožka, síťka, špejle, lžička, tyčinka, zápalky. 

Chemikálie: cigaretový popel (mletá skořice), sacharóza, ethanol – CH3CH2OH, 

hydrogenuhličitan sodný – NaHCO3. 

Postup: Na trojnožku se síťkou položte porcelánovou misku, do misky dejte cigaretový popel 

(nebo mletou skořici). Popel (skořici) provlhčete ethanolem a do vzniklé kašovité směsi 

udělejte uprostřed důlek. Do důlku nasypte směs sacharózy a hydrogenuhličitanu sodného 

v poměru 9:1. Směs zapalte a po vzplanutí začnou z hromádky vylézat „hadi“.   

 

 
Obr.: Faraónovi hadi. 

Zdroj dostupný z: http://www.vlnka.net/zahady/storage/201001011112_apophis_snake.jpg 

[citováno 15. 7. 2013]. 

 

Téma: Upíří krev 
 

Úkol: Chemickou reakcí připravte imitaci krve. 

Teorie: Železité kationy reagují s thiokyanatanovým anionem za vzniku tmavě červeného 

roztoku. 

Chemická rovnice: Fe3+ + SCN- → Fe(SCN)2+ 

Bezpečnost: Pracujte dle pokynů vyučujícího, dbejte pravidel bezpečnosti práce! 

Pomůcky: nůž, lahvičky na roztoky Fe3+ a SCN-. 

 



 
 

Chemikálie: 5% roztok dusičnanu železitého – Fe(NO3)3, 5% roztok thiokyanatanu 

draselného - KSCN. 

Postup: Na ruku, prst si nalijte roztok dusičnanu železitého. Nůž smočte v roztoku 

thiokyanatanu draselného a tupou stranou proveďte řez přes ovlhčené místo dusičnanem 

železitým. V místě řezu se vám objeví krev. Po skončení pokusu si dobře umyjte ruce!! 

Vysvětlete: 

1. Mění železitý kation ve výše uvedené reakci své oxidační číslo? 

2. Jaká jsou nejběžnější oxidační čísla železa? 

3. Jaké oxidační číslo má železo v krevním barvivu hemoglobinu? 

 


