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1. Uvolnění kyslíku reakcí H2O2 a KMnO4  

 
Chemikálie: 
Peroxid vodíku, H2O2, koncentrovaný (35%) 
Voda 
Manganistan draselný / hypermangan, KMnO4 
Lahev od vína či jiného alkoholu 
 
Popisuji zde metodu 1.2, metodu 1.1 dozajista všichni znají a navíc je obdobná s 1.2 
 
Postup: 
Do menší kádinky nalijeme 25 ml H2O. Přilijeme stejné množství H2O2. Roztok přelijeme do vysoké skleněné lahve. 
Do papírového ubrousku si připravíme asi čtvrt malé chemické lžičky KMNO4 (lze i odsypávat rovnou ze lžičky, ale 
reakce je příliš rychlá a v případě usypání i prudká). Zabalením do ubrousku reakci zpomalíme a bude více plynulá. 
Ubrousek s KMNO4 předáme studentovi a řekneme, ať ho hodí do lahve a ať lahev pohladí, tím vyvolá džina z lahve 
(právě pohlazením lahve zjistil, že lahev je studená). Po chvíli se z lahve vyvalí sloupec husté vodní páry. Až reakce 
skončí, můžeme se zeptat studenta, zdali si něco přál, když právě vyvolal džina z lahve. Většinou zapomenou, že 
džin plní přání, a tak přichází chvíle, kdy můžeme napravit tím, že dáme pokyn k pohlazení lahve ještě jednou. 
Student zjistí, že lahev se ohřála – demonstrace exotermní reakce. Důkazem chemické reakce dvou silných 
okysličovadel je vodní pára s vysokým obsahem kyslíku. Ten dokážeme následným vnořením žhnoucí (ne hořící) 
špejle do lahve. Špejle se rozhoří a studentovi jsme dali novou možnost přání tím, že sfoukne hořící špejli, kterou 
mu zapálil džin. Žhnoucí špejli lze opakovaně zapalovat, plynná směs v lahvi obsahuje dostatečné množství kyslíku.  
Po celou dobu pracujeme se silným peroxidem vodíku (i po zředění na cca 17 %), a tak je potřeba dbát zvýšené 
opatrnosti, aby nedošlo k potřísnění rukou či textilu. Po vhození manganistanu je dobré odstoupit. Reakční směs 



může v případě špatně zvoleného množství či vysypání z ubrousku vyprsknout ven. Ochranné brýle a gumové 
rukavice jsou během experimentu nedílnou součástí!  

 
2. Přelévání plynů – tekutost není jenom vlastnost kapalin a i plyny mají rozdílnou hustotu 

 
2.1 Uvolnění CO2 neutralizační reakcí kyseliny se zásadou a následné přelití vzniklého plynu do jiné nádoby + 

důkaz o tom, že CO2 se používá jako médium do hasicích přístrojů  
 

Chemikálie:  
Kyselina citronová (C6H8O7) 
Jedlá soda (NaHCO3) 
Voda 
 
Postup: 
Do velké kádinky (je lepší široká o obsahu 1l) vhodíme 1 lžičku kyseliny citronové a 1 lžičku jedlé sody. Suchou směs 
promícháme a zalijeme cca 50 ml vody. Okamžitě začne probíhat neutralizační reakce a ze vzniklé směsi se začne 
uvolňovat neviditelný oxid uhličitý (CO2). Připravíme si cca 500 ml krystalizační misku či kádinku, do které umístíme 
zapálenou svíčku. Studentům řekneme nějaké informace o hustotě plynů, že CO2 má hustotu větší než vzduch a že je 
úplně stejně průhledný jako vzduch, tudíž ho nemůžeme vidět. Navázat můžeme skupenstvím látek a na to, co jsou 
tedy tekutiny. Že tekutost je pouhá vlastnost některých skupenství a že to není skupenství samotné. Pokračovat 
můžeme i vlastnostmi CO2 – kde se vyskytuje, k čemu slouží, kde se používá… Abychom si dokázali, že tam skutečně 
nějaký plyn je a že i plyny jsou tekutiny a že se CO2 používá jako hasící médium, nám poslouží hořící svíčka, na kterou 
začneme vzniklý CO2 přelévat. Svíčka začne skomírat a po chvíli zhasne úplně. Tímto experimentem jsme si tedy 
dokázali to, že plyny jsou tekuté a že CO2 se používá jako médium do hasicích přístrojů.  
 
2.2 Stlačené plyny, následná expanze, bod varu, přelití hořlavého butanu ke svíčce 

 
Chemikálie a pomůcky:  
Butan ve stlačené nádobě – doplňovač do zapalovačů 
Nehořlavá nakloněná rovina (nějaké plechové korýtko, deska, SDK profil…) 
Svíčka 
Kádinka 1l 
 
Postup: 
Připravíme si nakloněnou rovinu pomocí např. chemického stojanu či trojnožky. Zapálenou svíčku umístíme nakonec 
(dolů). Pracujeme v ohnivzdorných dlouhých rukavicích a s brýlemi. Plechovku butanu obrátíme dnem vzhůru a 
natlačíme ventilem na dno kádinky. Butan začne expandovat a začne se s ním plnit kádinka. Pro demonstraci 
tekutosti plynů je dobré nechat vzniklý kapalný butan odpařit. Je cca 2x těžší než vzduch, takže se v kádince udrží. 
Celý experiment je nutné dělat za absolutního bezvětří a s butanem pracovat v dostatečné vzdálenosti od zapálené 
svíčky – mohli byste se zapálit během plnění. Po odpaření kapalného butanu nakloníme kádinku nad vrchol 
nakloněné roviny a čekáme, než doteče vlivem gravitace k zapálené svíčce. Jakmile se k ní dostane, celá sestava 
vzplane a je krásně vidět cesta, kudy butan tekl. V případě, že lijeme ještě neodpařený kapalný butan, je dost možné, 
že se zapálí i kádinka. Není nutné se stresovat. Podchlazená kádinka nepálí a přebytkový butan hned odhoří.  
 
Experiment lze opakovat i s neodpařeným kapalným butanem, ale je nutné si uvědomit, že velikost ohně bude 
značně větší a experiment nebezpečnější.  
 
Asistenci studentů nedoporučuji, vzniklého ohně se leknou a kádinku mohou upustit.  
 
Tímto experimentem lze demonstrovat jak tekutost plynů, tak bod varu kapalin, tak přeměnu skupenství.  
 
3. Zapálení ohně pomocí vody – silná exotermní reakce  
 
Chemikálie:  
Peroxid sodíku (Na2O2) 
Jemné suché dřevěné piliny 
Voda (džus, minerálka…) 



Postup: 
Demonstrujeme to, že voda není zaručený hasební prostředek a už vůbec ne v chemii, kde s vodou může reagovat 
spoustu věcí a může napáchat mnohem větší škody. 
 
Na dokonale suchou nehořlavou podložku si připravíme cca dvě lžičky pilin (ne hoblin). Do pilin vsypeme 1 lžičku 
Na2O2 a promícháme. Na2O2 má žlutou barvu, takže s pilinami splyne v téměř homogenní směs. Vyzveme studenta, 
který má s sebou ve třídě pití a chce si experiment provést. Čistým kapátkem odebereme z lahve vzorek. Instruujeme 
studenta, aby na danou hromádku směsi nakapal pár kapek svého pití. Směs začne během chvíle bublat a vlivem 
právě probíhající exotermní chemické reakce během pár sekund vzplane. Hoří jasným oranžovým plamenem 
(chemiluminiscence – plamenná zkouška – sodík = oranžová).  
 
Pokud směs chystáte několik minut předem, doporučuji překrýt suchou miskou, např. petriho miskou. Na2O2 dokáže 
velice rychle vázat vzdušnou vlhkost.  
 
Hořící směs může prskat, doporučuji odstup. Zreagovaná směs je silně zásaditá, manipulovat po vychladnutí pouze 
v rukavicích.  
 
4.  Chemiluminiscence + uvolnění kyslíku 
 
Chemikálie:  
Líh (C2H5OH) – bohatě postačí technický 
Peroxid vodíku 32 – 35% (H2O2) 
Chlorid lithný (LiCl) 
Kuchyňská sůl (NaCl) 
Síran měďnatý (CuSO4) - bezvodý či pentahydrát 
 
Pomůcky: 
Krystalizační miska (200 ml) nebo jednorázová miska např. od rybiček (chemické sklo, byť varné, reakční teplotou 
praská a na kovových chemických miskách dochází vlivem silné oxidace k degradaci materiálu) 
Nehořlavá podložka s vyvýšenými kraji – plech/tác 
Dlouhý zapalovač/špejle 
 
 
Postup:  
Do misky, kterou jsme umístili na tác, nalijeme asi 1 cm ode dna technický líh, ve stejném množství koncentrovaný 
peroxid vodíku. Pro prvotní provádění tohoto experimentu doporučuji začít s množstvím např. 25ml od každé 
kapaliny a následně zvyšovat dle výsledku. Přichystáme si chemické soli a k nim jednotlivé chemické lžičky. Pokud 
jste se studenty dosud nezkoušeli plamenné zkoušky (zbarvování plamenů), můžete před zapálením říci pár slov o 
tomto jevu. Doporučuji pro mladší ročníky začít např. barvou ohně, když si opékají buřty, barvou ohně plynové 
plotýnky či plynového grilu, barvami při ohňostroji atd. Dlouhým zapalovačem či špejlí zapálíme směs kapalin a 
zdůvodníme namodralou barvu plamene. Pokračujeme jemným přisypáváním malé lžičky LiCl – po zrnkách, jinak se 
červená barva velice málo projeví - pokud nemáte LiCl, lze zcela vynechat. Následně přisypáváme větší lžičku NaCl – 
jasně oranžová. Poslední chemikálii -  CuSO4 ovšem nepřisypáváme, nýbrž vhodíme celou lžičku do plamene a 
ustoupíme minimálně metr daleko. Směs může začít prskat. V okamžiku použití poslední chemikálie se začne vlivem 
chemické reakce uvolňovat velké množství kyslíku a plamen se rapidně zvětší. V případě použití cca 100 ml celkové 
směsi kapalin může plamen dosahovat i dvoumetrové výšky.  
 
5.  Kondenzace kapalného kyslíku ze vzduchu pomocí kapalného dusíku 
 
Chemikálie a pomůcky: 
Kapalný dusík 
Kondenzační kovový trychtýř z tepelně vodivého materiálu – mědi 
Vatovou tyčinku nebo vatu na špejli 
Svíčka 
 
 



Postup:  
Do měděného trychtýře nalijeme po okraj kapalný dusík a průběžně 
doléváme. Vyčkáme do doby, kdy z dolního hrotu začne odkapávat namodralá 
kapalina, která je důkazem zkapalnění vzdušného kyslíku. (Kapalný dusík má 
bod varu -195,8° C, zatímco kyslík kapalní při teplotě -182,95° C). Zapálíme si 
svíčku co nejblíže sestavy. Připravíme si vatovou tyčinku a odkapávající 
kapalný kyslík nachytáváme do vaty. Je potřeba chvíli čekat a nechat nasát 
alespoň 10 kapiček. Následující postup musí být velice rychlý. Nasáklou 
tyčinku přiložíme nad plamen zapálené svíčky. Během chvíle začne vata jasně 
hořet oranžovým plamenem. Hoření je umocněné množstvím kapalného 
kyslíku ve vatě.  Lze variovat dle možností a vybavení. Před samotným 
provedením pokusu je dobré studentům ukázat, jak hoří vata na tyčince bez 
kyslíku a následně s kyslíkem.  

 
6.  Experimenty s kapalným dusíkem  
 
6.1 Představení + základní bezpečnost 
 
Kapalný dusík uchováváme v tepelně izolovačních nádobách – Dewarova nádoba. Při přelévání do menších 
(nejčastěji polystyrenových džbánů) dbáme na bezpečnost s ohledem na teplotu kapaliny (-195,8° C), tudíž 
používáme ochranné pomůcky (tepelně izolační rukavice, uzavřenou obuv, ochranné brýle).  
 
6.2 Bod varu + názorná ukázka 
 
Názorná ukázka kapalného dusíku a jeho základních vlastností se dá demonstrovat v průhledném plastovém kelímku, 
který nízkou teplotu s přehledem vydrží. Stále pracujeme v rukavicích. Mezi jeho základní vlastnosti, které lze 
pouhým pohledem odhalit je: podobnost vodě – průhlednost, kapalnost a bod varu kapaliny. Kapalný dusík 
v prostředí s vyšší teplotou, než je jeho bod varu, bude neustále vřít – což je kromě vesmíru snad všude   
 
6.3 Demonstrace teploty – zmrazení předmětu (gumového balonku) 
 
Studentům ukážeme základní vlastnosti gumy – je pružná. Balonek vhodíme do průhledného kelímku, aby bylo i 
následně vidět, že v kapalině dochází k agresivnějšímu varu vlivem styku kapaliny s teplejším předmětem. 
Chemickými kleštěmi balonek ponoříme pod hladinu a po pár sekundách kleštěmi vytáhneme. Vhodíme na stůl a 
rukou rozdrtíme na desítky kousků.  
 
6.4 Ukázka teplotní roztažnosti + přeměna kapaliny na plyn v lahvičce od šumáků 
 
Vezmeme si ochranné rukavice a do lahvičky od šumáků nalijeme cca 10 ml kapalného dusíku, položíme na stabilní 
podložku (stůl) a druhou rukou zarazíme víčko. Necháme volně, nebo namíříme někam do prostoru a čekáme. Do 
několika sekund se vlivem teplotní roztažnosti a přeměny skupenství lahvička natlakuje a víčko vyrazí. Tímto 
experimentem můžeme ukázat důvod, proč se dusík nesmí ukládat do uzavřených nádob. Na tento experiment 
přímo navazuje další, a to přeměna kapaliny na plyn v balonku.  
 
6.5 Ukázka teplotní roztažnosti + přeměna kapaliny na plyn v balonku 
 
Pomůcky: Balonek, malou nálevku, rukavice, ochranné brýle 
 
Dle stavové rovnice ideálního plynu se lze dopočítat k tomu, že dojde ke  
zvětšení objemu zhruba 700x. Ale také víme, že žádný plyn není dokonale  
stlačitelný a tekutý, tedy žádný není ideální, ale i přesto se dá touto  
formou zjistit přibližná hodnota nabytí na objemu. Pro ukázku můžeme  
využít následujícího experimentu.  
 
Postup:  
Trychtýřek umístíme do balonku tak, aby mohl částí hrdla unikat plynný  
dusík z balonku ven – jen dokud naléváme. Zabráníme tak zamrznutí hrdla balonku. 



Pozvolna nalijeme cca 5 ml dusíku dovnitř – asi 1/3 balonku. Pokud vám během nalévání zamrzlo hrdlo balonku, 
foukáním rozmrazíte. Po nalití zatočíme tak, aby nemohl vzniklý plyn unikat. Držíme, dokud se balonek dostatečně 
nenafoukne či nepraskne. Můžeme tedy studentům přiblížit tento jev tak, že z jednoho ml kapaliny bude 700 ml 
plynu. Proto se skutečně dusík nesmí nikde uzavřít, ani si ho odnést v PET lahvi s sebou. Pokud se nám podaří 
balonek v ruce udržet dostatečně dlouho, aby praskl, rána je daleko větší, než když praskne balonek se vzduchem. 
Způsobí to daleko větší pnutí materiálu. Během nafukování se zmrzlá spodní část balonku nemění. Nafukuje se pouze 
nezmrzlá. Ze studentů si dělám srandu, že dole se dělá velice zvláštní a nevšední útvar, odborně se nazývá „cecík“.  
 
6.6 Smíchání kapalného dusíku s vroucí vodou  
 
Pomůcky:  
Rychlovarná konvice s cca 0,5l vody + hrnec s dlouhou rukojetí 
0,5l kapalného dusíku 
Kyblík – nejlépe plechový – udělá větší ránu a navíc plastové mají tendenci praskat vlivem velkého rozdílu teplot 
Ochranný štít + brýle + ochranné rukavice 
 
Tento experiment nepodceňujte. Vařící voda dokáže více ublížit, jak samotný kapalný dusík, tudíž si skutečně chraňte 
oči i hlavu štítem, ruce tepelně izolačními rukavicemi a tělo pláštěm!  
 
Postup:  
Navázat můžeme z předchozího experimentu tím, že okolní teplota dokázala to a to a nyní kapalný dusík smícháme 
s vařící vodou. Rozdíl teplot je daleko větší, než předtím. Co by to mohlo asi udělat?  
 
Následující postup by měl probíhat velice rychle, aby bylo jeho provedení co nejefektivnější.  
Vroucí vodu přelijeme do hrnce s dlouhou rukojetí. Dusík nalijeme do kýblu a druhou rukou s poměrně silnou razancí 
vyklopíme vařící vodu do kýblu. Rychlým smícháním vznikne obrovský válec vodní páry, který s určitou šikovností 
může dosahovat i několik metrů (nejvíc se mi povedlo asi 6m v poměru 1l vody:1l dusíku).  
 
6.7 Odpálení dusíkovodní rakety z ruky 
 
Pomůcky:  
PET lahev 
Voda 
Dusík 
Tepelně izolační rukavice + štít + brýle 
 
Tento experiment doporučuji jen opravdu statečným a zručným experimentátorům. Během experimentu může PET 
lahev explodovat – buď náhodně, nebo cíleně. Vzniklá akustická rána je opravdu velice hlučná. Odpal neprovádíme 
v uzavřených prostorách, nýbrž někde, kde nic a nikoho neohrozíme.  
 
Postup: 
Do lahve o objemu 0,5 – 1,5l nalijeme vodu pokojové teploty do cca poloviny celkového objemu. Posléze dolijeme 
tak 1/5 lahve kapalného dusíku, který se vlivem nižší hustoty bude držet nahoře. V rukavicích, které máme po celou 
dobu nasazené, uchopíme lahev za hrdlo a rychle otočíme dnem vzhůru – ne proti hlavě, nikomu a ničemu. Kapaliny 
se přeskupí, dusík vystoupá rychle vzhůru a vlivem rychlého odpařování začne vytlačovat vodu z lahve ven. Pokud 
lahev jen otočíme a nedržíme, odletí i několik desítek metrů daleko. Pokud máte odvahu, hrdlo lze lehce přidržet a 
lahev to roztrhá na desítky kousků. Je potřeba si ovšem uvědomit, že kapalný dusík může vodu na vaší rukavici rychle 
zmrazit, takže experiment se těžko dá zopakovat se stejnými rukavicemi. Další věc, co nezanedbávejte je to, že 
úlomky roztrhané PET lahve mohou doletět dost daleko a mají velkou rychlost, takže skutečně dbejte na veškerou 
možnou bezpečnost.  
 
Závěr: Rád bych na závěr podotknul to, že tento elaborát neslouží jako dokonalý návod. Experimenty si musíte 
přizpůsobit podmínkám. Absolutně nezodpovídám za jakékoliv provedení, které by mělo za následek jak újmy na 
majetku, tak na zdraví. Experimenty by měli dělat zkušení a proškolení lidé, kteří vědí, co dělají. Vždy dbejte na 
bezpečnost a nepodceňujte chemii.  
 
Příjemné experimentování, s pozdravem JK   


