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Jiné pokusy 

Zelená víla 

Kostka cukru je nasycena roztokem CuCl2 v methanolu. Po zapálení hoří nejprve bezbarvým a po 

chvíli i zeleným až modrozeleným plamenem zabarveným ionty mědi. Na zbytcích kostky je patrný 

rozklad cukru katalyzovaný mědí. 

 

Raketa na líh/whoosh bottle 

Do 5litrového barelu od vody (tvrdý modrý barel do výdejních automatů na vodu) je přidáno malé 

množství lihu. Vzduch uvnitř je důkladně nasycen prostřepáním lahve a přebytek lihu je vylit. Lahev 

stojící na zemi je zapálena pomocí špejle či vhozením sirky. Lihové páry rychle shoří za hlasitého 

zvuku uvolňovaných plynů. 

 

Další prováděné i neprováděné pokusy jsou k dispozici na této adrese: 

 

https://casopisy.skaut.cz/skaut/tagy/pokus 

  

 

  

https://casopisy.skaut.cz/skaut/tagy/pokus


2 
 

Pokusy s napětím aneb elektrolýza  

v chemii 

 

Přehled demonstračních experimentů 

 

 

 

RNDr. Jan Havlík, Ph.D.  



3 
 

 

1. Yamadův univerzální indikátor 

Postup pro přípravu indikátoru: Pro přípravu 1000 ml koncentrovaného roztoku univerzálního 
indikátoru rozpusťte v 500 ml ethanolu uvedená množství indikátorů: 25 mg thymolové modři, 60 mg 
methylové červeně, 300 mg bromthymolové modři, 500 mg fenolftaleinu. (Je možné také použít 
předpřipravenou směs indikátorů v množství 880 mg směsi na jeden litr výsledného koncentrovaného 
roztoku.) 

Postup: Roztok naředíme přibližně 400 ml destilované vody, zneutralizujeme (do zeleného zbarvení) 
pomocí 0,1 M roztoku hydroxidu sodného a doplníme destilovanou vodou do 1000 ml. 

Vysvětlení: V roztoku lze pozorovat barevné změny v závislosti na pH (pH 10 fialová, pH 9 indigo, pH 8 
modrá, pH 7 zelená, pH 6 žlutá, pH 5 oranžová, pH 4 červená). 

Poznámky: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Minimalistická elektrolýza 

Postup: Pro rychlou demonstraci rozkladu vody na kyslík a vodík působením elektrického proudu 
postačí plochá 4,5V nebo 9V baterie, dva rýsováčky (připínáčky) a průhledná plastová nádobka typu 
Falcon (50 ml) s roztokem síranu sodného s trochou univerzálního indikátoru. Rýsováčky vmáčkneme 
vedle sebe do víčka nádoby tak, aby jejich hlavičky ležely těsně vedle sebe, ale zároveň se nedotýkaly. 
Po obrácení naplněné nádoby víčkem dolů přiložíme hlavičky k pólům baterie. Na obou hrotech začne 
docházet k vylučování bublinek plynu a roztok s indikátorem v okolí elektrod postupně mění barvu. 
v důsledku změny pH. 

Poznámky: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
3. Duhová elektrolýza 

Postup: Pomocí baterie, vodičů, krokových svorek a grafitových elektrod (např. tuha) vytvoříme 
elektrický obvod. Elektrody ponoříme do Petriho misky s roztokem síranu sodného a univerzálním 
indikátorem. Pozorujeme barevné projevy v okolí elektrod. Po opětovném promíchání celého obsahu 
dojde k neutralizaci a roztok získá zpět svoji původní zelenou barvu. 

Vysvětlení: Při elektrolýze roztoku síranu sodného dochází na katodě ke vzniku OH- iontů a na anodě 
ke vzniku H3O+. V okolí elektrod tedy dochází lokálně ke změnám pH. Tuto změnu můžeme snadno 
pozorovat s využitím univerzálního indikátoru. Yamadův univerzální indikátor má v neutrálním 
prostředí zelenou barvu, se zvyšujícím se pH přechází jeho barva do modré a fialové. Při snižování pH 
naopak jeho barva přechází do žluté až červené (podrobněji o Yamadově univerzálním indikátoru viz 
úloha 2). Pomocí grafitových elektrod tak snadno můžeme vytvářet v elektrolyzovaném roztoku 
barevné obrazce.   

Poznámky: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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4. Elektrolýza v bramboře 

Postup: Na rozříznutou bramboru nakape roztok jodidu draselného. Po přiložení elektrod k bramboře 
dochází k vyloučení elementárního jódu na anodě. V přítomnosti škrobu se zabarví do modra. Na 
katodě vzniká hydroxid draselný, který lze prokázat ethanolickým roztokem fenolftaleinu.  
Podrobný návod je k dispozici na stránkách http://pokusy.upol.cz/ 

Vysvětlení: Jodidové anionty se pohybují směrem k anodě, kde odevzdají své elektrony za vzniku 
elementárního jódu, který reaguje s přítomným škrobem za vzniku modrého zbarvení. Draselné 
kationty putují na opačnou stranu, tzn. směrem ke katodě. Poněvadž brambora obsahuje velké 
množství vody, dojde v okolí katody ke vzniku hydroxidu draselného, neboť draselné ionty se vybíjejí 
méně ochotně než vodíkové kationty. 

Poznámky: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5. Cínový stromeček 

Postup: Vytvoříme totožný elektrický obvod jako v úloze 1. Elektrody ponoříme do Petriho misky 
s roztokem chloridu cínatého. Na katodě pozorujeme krystaly cínu, na anodě bílý precipitát chloridu 
cíničitého.  
Podrobný návod k experimentu je dostupný v angličtině na internetových stránkách 
https://www.flinnsci.com/media/621556/91646.pdf 

Vysvětlení: Při elektrolýze dochází k rozkladu chemických sloučenin působením elektrického proudu.  
V tomto případě se na katodě začnou vylučovat krystaly cínu ve formě rozvětveného „stromku“, na 
anodě se vytváří bílý precipitát chloridu cíničitého. 

Poznámky: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Kreslení elektrickým proudem 

Postup: Tento pokus je alternativou experimentu s elektrolýzou v bramboře. Filtrační papír podložený 
hliníkovou folií navlhčíme směsí roztoku jodidu draselného a několika kapek fenolftaleinu. (Jejich 
přesný poměr je nutné předem ozkoušet.)  Hliníkovou podložku připojíme k zápornému pólu baterie a 
železný hřebík ke kladnému. Pokud poté uzavřeme elektrický obvod dotykem železného hřebíku s 
navlhčeným papírem. Pozorujeme vznik hnědého zbarvení, způsobeného oxidací jodidu na 
elementární jod. Zkusíme také opačné zapojení, kdy dochází ke vzniku růžového zabarvení 
fenolftaleinu, reagujícího na vznikající zásadité prostředí.  

Poznámky: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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7. Elektrický článek z tvořítka na led 

Postup: Pro vytvoření článku budeme potřebovat plastové tvořítko na ledové kostky sestávající z 
komůrek oddělených nepropustnými přepážkami. Jednotlivé komůrky naplníme přibližně do dvou 
třetin 5% roztokem chloridu sodného. Přibližně 5 cm dlouhý odizolovaný měděný drát přichytíme 
smyčkou kolem hlavičky pozinkovaného hřebíku a drát ohneme tak, aby svíral s hřebíkem úhel 
přibližně 20°. Takto vytvořený článek umístíme na hranu přepážky tak, aby každý konec článku byl v jiné 
komůrce. Při zapojení 6 takto vytvořených článků „do série“ mezi jednotlivé komůrky získáme 
dostatečné napětí na rozsvícení LED diody. Pomocí voltmetru můžeme snadno analyzovat napětí mezi 
jednotlivými komůrkami s roztokem. 

Poznámky: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

8. Zlaté nanočástice 

Postup: Na magnetické míchačce ohřejeme ve skleněné vialce s magnetickým míchadlem 10 ml vody 
na teplotu přibližně 90 °C. K horké vodě přidáme 0,1 ml 1% roztoku kyseliny zlatité a za stálého 
míchání poté i 0,2 ml 1% citrátu sodného. Pozorujeme vznik zlatých nanočástic projevující se změnou 
zbarvení roztoku z modrošedé, přes fialovou až do malinově červené. Výsledné částice mají velikost 
přibližně 30 nm. 

Poznámky: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 


