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Úvodem 

Krystalizace je jednou ze separačních metod, která je probírána v rámci učiva o směsích 

na základní i střední škole. Tento text je metodickým materiálem, který umožňuje 

provádění krystalizací, které jsou více či méně známé.  

Toto téma je neoddělitelnou součástí výuky (nejen chemie) již mnoho let. Vyniká svou 

atraktivitou pro žáky, zejména jedná-li se o krystaly větší velikosti nebo výrazně 

zbarvené. Má také motivační a aktivizační charakter, zejména ve spojení s vlastní 

činností žáků – příprava krystalů a jejich pozorování. žáci získávají zkušenosti 

s experimentováním, vědeckou činností a procvičují si pozorování. Jedná se rovněž o 

významné mezioborové téma (fyzika, chemie, geologie, biologie i matematika).  

Existuje celá řada článků, monografií, návodů a videí, která se touto problematikou 

zabývají a účelem tohoto textu není jejich přehled. Účelem tohoto textu je poskytnutí 

základních návodů a sdílení zkušeností při experimentech spojených s přípravou 

krystalů různých forem, barev a také vznikajících různou dobu.  

Významnou publikací pro zavádění krystalizace do výuky netradiční formou je sepsaná 

příručka pro učitele, která byla napsána pro komisi pro výuku krystalografie při 

Mezinárodní krystalografické unii (Wood, 1972), jejíž překlad je dostupný i na webu. 

Obsahuje nejen teoretický úvod do krystalografie, ale také několik návodů na 

experimenty využívající krystalizaci (např. tradiční krystalizace cukru, chloridu 

sodného, kamence, modré skalice, síranu hořečnatého anebo netradiční krystalizace 

bismutu, salolu apod.). Některé pokusy lze využít i pro domácí provedení.  

  



STRANA 3 

„Rychlé krystalizace“  

Je známo, že při volné krystalizaci vzniká menší počet větších krystalů, zatímco při 

rušené krystalizaci vzniká větší počet menších krystalů, většinou v podobě zákalu nebo 

prášku. Při krystalizaci organických sloučenin se nejvíce využívá tzv. difusní 

krystalizace, při které samovolně, pomalu – difusí - proniká rozpouštědlo, ve kterém se 

látka sama nerozpouští, do krystalizačního roztoku a snižuje tím postupně rozpustnost 

látky v soustavě a tím ho nutí ke tvorbě krystalů. 

Existuje však několik experimentů, u kterých lze pozorovat větší krystaly v poměrně 

krátké době (řády minut). Velmi často se jedná o tzv. krystalizaci v tenké vrstvě, 

v některých případech v kombinaci s využitím těkavého rozpouštědla. Zde 

představujeme několik z nich.  

Krystalizace je metoda vcelku nevyzpytatelná, ne vždy se při stejném postupu dostaví 

stejný výsledek. Záleží na mnoha faktorech (teplotě roztoků a prostředí, vlhkosti, času, 

čistotě látek a použitého nádobí apod). Většina postupů vyžaduje několik různých 

pokusů, aby se dostavil ideální výsledek. Ve většině případů se pracuje s nebezpečnými 

látkami, proto by jej měli provádět jen vyučující, popř. žáci středních škol pod 

dozorem/přímým dohledem osoby odborně způsobilé (dle vyhl. č. 61/2018 Sb.). – 

informace jsou vždy uvedeny u jednotlivých experimentů)  
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KRYSTALIZACE SÍRY Z XYLENU  

Pomůcky:  

• krystalizační miska, plastová lžička, skleněná tyčinka, elektrická varná deska, 

odměrný válec, teploměr  

Chemikálie:  

• prášková síra S (H228, P210) 

• xylen C8H10 (H226, H304, H312+H332, H315, H319, H335, H373, P210, P280, 

P302+P352, P310) 

Postup:  

• do krystalizační misky nalijeme cca 200 ml xylenu a zahřejeme jej na elektrické 

varné desce na teplotu 80 °C (zahříváme pozvolna, teplotu kontrolujeme 

teploměrem)  

• do horkého xylenu po částech přidáváme práškovou síru (cca 5 velkých lžiček) 

• čirý roztok síry v xylenu za horka sundáme z plotny a necháme při laboratorní 

teplotě volně chladnout, během několika minut se začnou vylučovat velké 

jehlicovité krystaly 

Další metodické poznámky: 

• Petriho miska se ukázala jako nevhodná, protože roztok chladl příliš rychle a na 

hladině se vylučovaly drobné krystaly síry a zákal 

• roztok xylenu je nebezpečná látka, zahřívání provádíme výhradně na 

elektrickém zdroji a v digestoři se zapnutým odtahem, používáme ochranné 

prostředky (rukavice, plášť, brýle), nezahřívat otevřeným ohněm  

• při rozpouštění vždy počkáme, až se síra zcela rozpustí, neustále mícháme, aby 

se síra neusadila na dně a neroztavila se na hnědou kapalnou síru, snažíme se 

míchat tyčinkou tak, aby se co nejméně znečistily okraje misky, pokud bychom 

přidávali větší množství síry, bude se tvořit při chladnutí jemná koloidní síra a 

malé krystaly 

• je třeba dbát na to, aby roztok chladnul pozvolna, příliš nízká teplota v laboratoři 

způsobuje vylučování jemné síry u hladiny 

• pokus by měl provádět výhradně vyučující, popř. žáci SŠ pod dozorem  

• odpad likvidujeme do odpadní nádoby  
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KRYSTALIZACE FENOLU Z TAVENINY 

Pomůcky:  

• Petriho miska, elektrická varná deska, plastová lžička  

Chemikálie:  

• fenol C6H5OH (H301, H311, H314, H331, H341, H373, P261, P280, P301+P310, 

P305+P351+P338, P310),  

• aceton CH3COCH3 (H225, H319, H336, P101, P102, P210, P243, P261, P271, 

P305+P351+P338, P312, P405, P501) 

Postup: 

• na Petriho misku (průměr 10 cm) nasypeme zhruba 1 velkou lžičku fenolu a 

umístíme ji na mírně zahřátou plotnu (teplota tání fenolu je 40–43 °C, stačí tedy 

mírné zahřátí i na topení nebo v horké vodě), 

• jakmile se roztaví, vytvoříme krouživým pohybem souvislou tenkou vrstvu 

roztaveného fenolu na Petriho misce a necháme volně chladnout   

• vyloučí se dlouhé stromečkovité krystaly během několika sekund (v závislosti na 

teplotě okolí, čím nižší teplota, tím je proces rychlejší)  

Metodické poznámky: 

• snížení teploty okolí urychlíme krystalizaci fenolu z taveniny (v zimě umístěním 

za okno, na kostky ledu apod.)  

• pokud je fenol příliš znečištěný, lze jej zbavit hnědofialových nečistot rychlým 

opláchnutím krystalů v acetonu (krystaly fenolu dáme do kádinky, přelijeme 

acetonem, okamžitě slijeme hnědou kapalinu s nečistotami do odpadní nádoby 

a krystaly co nejrychleji nasypeme na filtrační papír a osušíme, dle potřeby 

opakujeme)  

• s fenolem pracujeme v digestoři se zapnutým odtahem, používáme ochranné 

prostředky, odpad likvidujeme do odpadní nádoby  

• pokus by měl provádět výhradně vyučující, popř. žáci SŠ pod dozorem  
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KRYSTALIZACE MOČOVINY Z ETHANOLU  

Pomůcky: 

• Petriho miska, elektrická varná deska, plastová lžička, odměrný válec 100 ml, 

kuželová baňka 250 ml, teploměr  

Chemikálie: 

• močovina CO(NH2)2 (nemá H/P věty)  

• ethanol CH3CH2OH (H225, H319, P210, P233, P305+P351+P338) 

Postup: 

• do kuželové baňky odměříme 100 ml ethanolu (94%) a zahřejeme jej na 

elektrické varné desce na teplotu 60 °C (kontrolujeme teploměrem)  

• přidáme 6 velkých lžic močoviny (perličky) a počkáme, až se rozpustí  

• na Petriho misku (průměr 10 cm) nalijeme z kuželové baňky tenkou vrstvu ještě 

horkého roztoku (co nejtenčí vrstva pokrývající celé dno misky)  

• během několika sekund se z roztoku začnou vylučovat velké bílé jehlicovité 

krystaly 

 

Metodické poznámky: 

• pokus by měl provádět výhradně vyučující, popř. žáci SŠ pod dozorem  

• krystalizace nastává během několika sekund, je třeba nalévat roztok rychle  

• krystalizace funguje i z vodného roztoku, ale není tak rychlá  

 

 



STRANA 7 

KRYSTALIZACE OCTANU SODNÉHO  

Pomůcky: 

• kuželová baňka 250 ml 

Chemikálie: 

• octan sodný trihydrát CH3COONa.3H2O (nemá H/P věty), destilovaná voda 

Postup: 

• v kuželové baňce připravíme směs 50 g octanu sodného a 5 ml destilované vody 

• zahříváme ji pozvolna ve vodní lázni o teplotě 80 °C, dokud nedojde k roztavení 

(je dobré baňku přikrýt hodinovým sklem, aby nedocházelo k odpařování vody) 

a vzniku čirého roztoku (dbáme na to, aby na stěnách baňky ulpělo co nejméně 

krystalů a roztoku, který by později sloužil jako krystalizační jádra a způsobil 

předčasné vykrystalizování  

• po vzniku přesyceného (v angl. literatuře se používá pojem supersaturated) 

roztoku necháme v lednici roztok vychladnout až na teplotu 15 °C, pokud 

zůstane čirý, lze s ním dále pracovat (nalévat z byrety za vzniku krápníku, tvořit 

krystaly apod.  

• pokud dojde k vyloučení krystalů předčasně, lze je opětovným zahřátím opět 

roztavit a proces opakovat, v takovém případě je možné nalít horký roztok na 

Petriho misku a pozorovat krystaly během několika sekund při chladnutí 

 

Metodické poznámky: 

• octan sodný trihydrát taje při 58 °C, čímž dojde k uvolnění krystalové vody, která 

slouží jako rozpouštědlo a vzniká roztok; postupným chlazením 

supernasyceného roztoku na cca 15 °C vzniká podchlazená kapalina, která 

zůstává kapalná   

• krystalizace je exotermní, proto je stejná směs součástí hřejivých polštářků 

(název horký led – vzhledem připomíná led, ovšem teplota při krystalizaci 

stoupá až na 50 °C), tání a krystalizaci lze několikrát opakovat  

• jedna z nejobtížnějších krystalizací co do přípravy (trefit správný poměr vody a 

octanu je závislé na mnoha faktorech – čistota a stáří látek, teplota, čistota 

nádobí apod.), existuje také mnoho návodů, jak připravit přesycený roztok 

octanu sodného, který je za pokojové teploty čirý a krystalizuje pouze na vnější 

podnět, nejčastější kombinace: 

 

Octan 
sodný (g) 

Voda (g) Zdroj  

50 g 0  

50 g 5 
https://projects.ncsu.edu/project/chemistrydemos/Thermochem/SatNa
OAc.pdf  

50 g 14 
https://chem.rutgers.edu/cldf-demos/1031-cldf-demo-crystallization 
https://lecturedemos.chem.umass.edu/solutions13_3.html  

50 g 9 https://www.stevespanglerscience.com/lab/experiments/instant-hot-ice/  

https://projects.ncsu.edu/project/chemistrydemos/Thermochem/SatNaOAc.pdf
https://projects.ncsu.edu/project/chemistrydemos/Thermochem/SatNaOAc.pdf
https://chem.rutgers.edu/cldf-demos/1031-cldf-demo-crystallization
https://lecturedemos.chem.umass.edu/solutions13_3.html
https://www.stevespanglerscience.com/lab/experiments/instant-hot-ice/
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• udává se, že lze octan sodný připravit v domácích podmínkách z octa a 

hydrogenuhličitanu sodného (jedlé sody), v ideálním případě lze provádět takto: 

https://www.youtube.com/watch?v=pzHiVGeevZE 

• je třeba dbát na absolutní čistotu nádobí (prach a nečistoty způsobují, že se 

začnou vyučovat krystaly předčasně)  

• pokus může provádět vyučující, popř. žáci SŠ i ZŠ pod dozorem  

  

https://www.youtube.com/watch?v=pzHiVGeevZE
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„Pomalé krystalizace“  

Při volné krystalizaci vzniká menší počet větších krystalů dané látky. Tato krystalizace 

vyžaduje zrání krystalů po několik dní až týdnů. Pokud chceme získat opravdu velké 

krystaly, je nutné několikrát použít nový krystalizační roztok, popř. jej přefiltrovat. 

Návodů je na webu i v literatuře nepřeberné množství (např. ANDREW, 2013; VELEBIL, 

1999 a další) anebo lze zakoupit krystalizační sady v podobě hraček pro děti.  

Ačkoli příprava velkých krystalů pomocí volné krystalizace nebyla hlavní náplní práce 

při přípravě tohoto textu, vznikly v průběhu velmi krásné krystaly, o jejichž fotky by bylo 

škoda se nepodělit a možná se stanou inspirací pro vaši další tvorbu.  

Níže zobrazené krystaly byly vždy připraveny přípravou nasyceného roztoku dané látky 

při 80 °C. Vyšší teplota by sice umožnila vždy vyšší nasycenost roztoku, nicméně 

docházelo k tvorbě většího množství krystalů, které nebylo možné oddělit, tvorbě 

povlaků na stěnách krystalizační nádoby a v průběhu chladnutí na pokojovou teplotu 

docházelo k rušené krystalizaci a usazování malých krystalů na dně nádoby. Doba 

krystalizace byla v Petriho misce 2 až 3 dny při pokojové teplotě.  

Látky použité ke krystalizaci byly vybrány zejména proto, že se v některých případech 

jedná o látky velmi nebezpečné a žáci na ZŠ by s nimi neměli pracovat vůbec, na střední 

škole pouze pod přímým dohledem:  

 dichroman draselný (mj. akutní toxicita kat. 2, mutagenita 1B, karcinogenita kat. 

1B, toxicita pro reprodukci kat. 1B) 

 chroman draselný (mj. karcinogenita kat. 1B, mutagenita kat. 1B)  

 síran nikelnatý (mj. karcinogenita kat. 1A, toxicita pro reprodukci kat. 1B) 

 chlorid kobaltnatý (mj. karcinogenita kat. 1B)  
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CHLORID SODNÝ 

Prakticky nejdostupnější krystalizace, kterou lze provádět i v domácím prostředí 

z kuchyňské soli a vody. Vznikají krásné bílé a průhledné krychlové krystaly chloridu 

sodného.  

 

 

 

KYSELINA SALICYLOVÁ (ČASOSBĚR) 

Krystalizace kyseliny salicylové z ethanolu, kdy vznikají na stěnách jemné bílé 

stromečkovité krystaly. Natočeno i formou časosběru.  
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SÍRAN NIKELNATÝ  

Krásné, světle zelené tyčinkovité krystaly síranu nikelnatého. Pozor, látka s velmi 

nebezpečnými vlastnostmi. Krystaly na vzduchu oxidují, tyčinkovité krystaly se 

rozpadají a pokrývají se matnou vrstvou.  

 

 

 

FERRIKYANID (HEXAKYANIDOŽELEZITAN) DRASELNÝ  

Červená krevní sůl vytváří krásné, červenooranžové až rubínové barvy. Krystalizace 

z vodného roztoku. Ideální na pěstování velkých krystalů opakovanou krystalizací.  
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OCTAN MĚĎNATÝ  

Krystalizace z vodného roztoku, vznikají jehlicovité až kopinaté krystaly tmavě modré 

barvy.   

 

 

SÍRAN MĚĎNATÝ 

Krystalizace z vodného roztoku poskytuje nejčastěji v trojklonné soustavě, při urychlení 

vypařování vody zahříváním (na topení, elektrické varné desce) se vyloučí podlouhlé 

krystaly.    
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CHROMAN DRASELNÝ 

Krystalizace z vodného roztoku, vytváří se velké sytě žluté krystaly. Pozor, jedná se o 

látku s velmi nebezpečnými vlastnostmi.  

 

 

 

DICHROMAN DRASELNÝ 

Krystalizace z vodného roztoku, vytváří se menší sytě (ohnivě) oranžové krystaly. Pozor, 

jedná se o látku s velmi nebezpečnými vlastnostmi.  
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CHLORID KOBALTNATÝ  

Při krystalizaci z vodného roztoku vznikají menší fialové (hydratované) krystaly. Pozor, 

jedná se o látky s velmi nebezpečnými vlastnostmi.  

 

 

THIOKYANATAN KOBALTNATÝ  

Vznikají reakcí thiokyanatanu draselného (bezbarvého) a chloridu kobaltnatého 

(růžového), kdy vzniká tmavě modrý thiokyanatan kobaltnatý, který krystalizuje 

z ethanolu v podobě dlouhých jehlicovitých až stromečkovitých krystalů.  
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