
S CHEMIKEM V KUCHYNI

LABORATORNÍ ÚLOHA Č. 3: 
VÍŠ, CO JÍŠ A PROČ  ?

Všechny obrázky a fota v prezentaci, není li uvedeno jinak, 
zhotovila Květa  Stejskalová, autorka prezentace 
( tým PEXED, ÚFCH J. Heyrovského AV ČR) .



Tak předně, CO obsahuje naše strava ???
• Bílkoviny - Stavíme si z nich tělo, tedy svaly ale i další věci (vlasy, nehty, šlachy, chrupavky, kosti….., kolují nám v krvi, máme je 

v srdci i jinde…..). Vypadá to, že se bez nich naše fungování neobejde a je to opravdu tak. Staví se z aminokyselin, velice 
důležitých látek a s těmi je to složité. Některé důležité z nich si  tělo  neumí vyrobit, proto bílkoviny musíme přijímat v potravě a s 
těmi pak tělo operuje a staví dál….. 

• Cukry – Mňaaaaaaam, jsou tak sladké. Je to pro nás zásobárna energie.  Jsou různé, nejvíce známe asi řepný cukr (sacharózu) 
a pak ty cukry v ovoci (fruktózu a glukózu), ale jsou i jinde - v mléce (laktóza), pivu (maltóza) a jinde……

• Tuky - známe máslo, sádlo, oleje, tedy tuky jsou rostlinné povahy či živočišné, říká se, že některé jsou zdravé a jiné nezdravé. A 
je to pravda. 

• Vitamíny – Je jich hodně, snad 13, nejvíce asi znáš vitamín C, a pak D, E, K, A. Některé se rozpouštějí ve vodě, jiné v tucích a 
tenhle fakt je dost důležitý. Nesmíme jich mít málo, to je  špatné, něco nám pak nefunguje,   ale  u některých vytamínů škodí,  i 
když jich máme moc.  Kdo se v tom má vyznat. V našem těle se podílejí na přeměně těch třech látek výše (tedy bílkovin, cukrů a 
tuků). Naše tělo si je neumí, až na některé výjimky vyrobit, a tak je musíme taky přijímat stravou. 

• Enzymy – Jsou, co do složení, bílkoviny, takže řekli byste, nic nového, to je bod 1. Ano. Ale ony mají specifickou funkci  v těle-
řídí určité biochemické pochody, a těch, pane,   v našem těle běží. Bez nich bychom to prostě nedávali ! 

• Co mají tyto všechny látky společného ?
Jsou tvořeny prvky  C, H, O,  N  a potom dalšími prvky, jež jsou v nich zastoupeny v malém množství, jako je S,  P,  Fe,  Ca, Na, K, 
Mg, Zn, Se  a jiné, ale hrají také důležitou roli.  A pro nás jsou všechny ty látky velice důležité.

Dnes se zaměříme ale jen na bílkoviny a ještě navíc jen na to, že je budeme hledat v některých potravinách. 
Více si o nich napíšeme na pár slidech až v pracovním listu s opáčkem. Tak hurá do laborky, tedy do kuchyně.



Dnes budeme tedy ANALYZOVAT. K tomu potřebujeme trochu dovybavit naši laborku. Takže, co obsahuje náš dnešní seznam:

1. Laboratoř, to je mámina kuchyň   - máme 
2. Potraviny – mléko, jogurt, vejce, šunka, sýr, hrách (budeme vařit)   - najdeme v lednici či spíži
3. A taky nějaké chemikálie a laboratorní pomůcky (kromě plastových a skleněných, co máme běžně v kuchyni), tj. nádobí apod.:

--- Modrá skalice (CuSO4.5 H2O) – dá se koupit přes net nebo v některých drogeriích (používají ji totiž zahrádkáři, bazénáři, akvaristé 
a jiní smrtelníci)- pořiď např. zde https://www.funchem.cz/www-funchem-cz/eshop/1-1-ANORGANICKE-LATKY/3-2-Anorganicke-
soli/5/582-Siran-mednaty-pentahydrat-technicky-modra-skalice-1000-g
--- Krtek (NaOH) - dá se koupit přes net nebo v některých kamenných drogeriích (používají jej tátové doma, když čistí odpad například) 
- pořiď např. zde https://www.funchem.cz/www-funchem-cz/eshop/1-1-ANORGANICKE-LATKY/2-2-Hydroxidy-Louhy/5/577-
Hydroxid-sodny-cisty-500-g-mikroperly
Obě látky již nejsou žádná chemická béčka, takže pracovat s nimi jen pod dohledem dospělých/rodičů a dbát instrukcí, které jsou na 
nich (tj. na jejich obalech napsané). Ještě se k tomu vrátíme na některém z dalších slidů.  Destilovanou vodu na přípravu roztoků 
koupíme u benzínové pumpy či v drogeri - takže nakonec taky máme 
--- Váhy, postačí kuchyňské, ale lepší by bylo mít vlastní  malé digitální (např. tyto - digitální do 500 g, po 0,01 g
https://www.kovyachemie.cz/digitalni-vahy/digitalni-vaha-mh-500g-0-01g-vyprodej-2/ - investice ca 400 Kč do budoucna, budou se 
hodit a chemik se v laborce  bez dobrých vah neobejde, takový je život. 
--- Zkumavky (pořídit 15-20 ks) – plastové s víčkem, například se dají pořídit v kamenné lékárně, či na netu -
https://www.lekarna.cz/zkumavka-15ccm-ps-sterilni-20ks-400915/?gclid=EAIaIQobChMI0cXp7uvn6AIVV-
d3Ch2jPAUKEAQYASABEgK7YPD_BwE
--- Plastové pipety (pořídit 15-20 ks) - jsou nutné na dávkování kapalin do zkumavek, nemáš li je, musíš šikovně nalévat lžičkou, takže 
lepší je pár pipet pořídit a dobře, tj. pečlivě, si je vymývat a ochraňovat (jako oko v hlavě, pořiď přes net, např. zde –
https://www.dobrodej.cz/katalog/nase-vyrobky/vse-pro-akvarelove-malovani/produkt/meyco-plastove-pipety-velke

https://www.vybaveni-skol.cz/plastova-pipeta-3-ml.html - takže nakonec taky máme 

4. Můžeme začít experimentovat, tedy analyzovat.           A jde se  tedy na to …      

https://www.funchem.cz/www-funchem-cz/eshop/1-1-ANORGANICKE-LATKY/3-2-Anorganicke-soli/5/582-Siran-mednaty-pentahydrat-technicky-modra-skalice-1000-g
https://www.funchem.cz/www-funchem-cz/eshop/1-1-ANORGANICKE-LATKY/2-2-Hydroxidy-Louhy/5/577-Hydroxid-sodny-cisty-500-g-mikroperly
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https://www.dobrodej.cz/katalog/nase-vyrobky/vse-pro-akvarelove-malovani/produkt/meyco-plastove-pipety-velke
https://www.vybaveni-skol.cz/plastova-pipeta-3-ml.html


Takhle nějak by měly 
vypadat dnešní vzorky
k analýze  na našem 
laboratorním stole, když si 
je vyndáš  z lednice či ze 
spíže. 

POZOR vejce musíš 
rozklepnout a oddělit bílek 
od žloutku (analyzuješ 
každý zvlášť). Hrách budeš 
muset chvíli vařit
a pak rozmixovat. Sýr
budeme strouhat najemno
a šunku trhat na jemnější 
kousky.



Na jednom stole si připrav 
potravinové  vzorky, viz 
obrázek,  a na dalším 
budeš provádět vlastní 
analýzu. 

POZOR dnes je nutné 
pracovat s 
dospělákem/rodičem –
protože nejdřív si musíte 
připravit roztoky, kterými  
budeš analyzovat. A to ne 
jen tak ledajaké.  Budeš 
pracovat se 7%ním 
roztokem modré skalice a 
10 %ním  roztokem krtka. 
Obleč si gumové rukavice, 
nasaď brýle a jde se na to.   





Níže popsanou přípravu roztoku provádíme  zásadně s dospělou osobou/rodičem: Hydroxid sodný se prodává jako chemická látka pro využití 
v laboratoři, ale koupí se i v drogerii pod označením čistič odpadů, pro využití v domácnosti. V obou případech na obalu najdeme upozornění, 
že se jedná o žíravinu, a jak s ní máme zacházet. Je třeba důkladně si přečíst návod a informace na obalu.  Budeme li v laboratoři  látku  
navažovat, pracujeme v rukavicích, s brýlemi a opatrně. Látku nabíráme lžičkou a nádobu, ze které odebíráme k vážení, okamžitě uzavřeme a 
uložíme na bezpečné místo. Navážené množství (10 g) nasypeme do označené lahve/sklenice a přilijme odvážené množství vody (90 g). 
Oparně naléváme vodu a pak opatrně mícháme lžičkou. Pozor, při rozpouštění  NaOH se vyvíjí teplo, dost prudce, takže láhev se zahřeje. 
Láhev zašroubujeme a roztok necháme vychladnout a pak s ním teprve pracujeme. Dbáme bezpečnosti, abychom láhev nepřevrhli a nevylili. 
Připravili jsme 10 %ní roztok. K analýze jej budeme nabírat plastovou pipetkou a to vždy v množství asi půl pipetky do jedné zkumavky. 



Níže popsanou přípravu roztoku provádíme zásadně s dospělou osobou/rodičem :  Modrá skalice  se prodává jako chemická látka pro využití
v laboratoři, ale koupí se i v drogerii jako prostředek pro čištění bazénů, pro akvaristku, hubení plevele  apod. V obou případech na obalu 
najdeme upozornění, že se jedná o nebezpečnou látku, a jak s ní máme zacházet. Je třeba důkladně si přečíst návod a informace na obalu.  
Budeme li v laboratoři  látku  navažovat, pracujeme v rukavicích, s brýlemi a opatrně s maximální pozorností. Látku nabíráme lžičkou a nádobu 
po vážení okamžitě uzavřeme a uložíme na bezpečné místo. Navážené množství (7 g) nasypeme do označené láhve/sklenice a přilijme 
odvážené množství vody (93 g), oparně naléváme vodu a pak opatrně mícháme lžičkou do rozpuštění. Chvíli to trvá, než se skalice rozpustí. 
Dbáme bezpečnosti, abychom láhev nepřevrhli a nevylili. Připravili jsme 7%ní roztok CuSO4. K analýze jej budeme nabírat plastovou pipetkou
a to vždy v množství asi půl pipetky do jedné zkumavky. 



Vzorek číslo 1 - destilovaná voda

Provádíme s ní tzv. slepý pokus. 

Protože voda neobsahuje bílkoviny, uvidíme, 
jak pokus vypadá, když vzorek neobsahuje 
bílkoviny.

Do zkumavky odlijeme destilovanou vodu 
(asi do výšky 2 cm ode dna, tj. máme ca 2 
ml vzorku). 

Pak přidáme pipetkou NaOH ze zásobní 
lahve (10% roztok), půl pipetky.  Poté  
přidáme stejným způsobem půl pipetky
modré skalice (7%ní roztok). 

Zkumavku  uzavřeme špuntem  a důkladně ji 
protřepeme.  Postavíme do stojánku na 
zkumavky, nemáme  li jej připravený (viz 
obrázek vpravo), zkumavky budeme stavět 
třeba do sklenice od okurek, prostě aby v 
něčem stály.

Získali jsme roztok tyrkysové barvy.

STOJÁNEK NA ZKUMAVKY   si lze vyrobit z plastové hranaté  
nádobky od rajčat,  jahod či žampionů tak, že do jejího dna 
nůžkami vystřihneme kulaté otvory pro zasunutí zkumavek. 



Vzorek číslo 2 - mléko

Do zkumavky odlijeme mléko (asi do 
výšky 2 cm ode dna, tj. máme ca 2 ml 
vzorku). 

Pak přidáme pipetkou NaOH ze 
zásobní lahve (10% roztok), půl 
pipetky.  Poté  přidáme stejným 
způsobem půl pipetky modré skalice 
(7%ní roztok). Pozorujeme, jak se roztok 
pomalu barví do  modra až fialova. 
Zkumavku  uzavřeme špuntem  a 
důkladně ji protřepeme.  Postavíme do 
stojánku na zkumavky nebo do sklenice.

Získali jsme roztok fialové barvy.



Vzorek číslo 3 - jogurt

Do zkumavky odlijeme jogurt  (asi do 
výšky 2 cm ode dna, tj. máme ca 2 ml 
vzorku). 

Pak přidáme pipetkou NaOH ze 
zásobní lahve (10% roztok), půl 
pipetky.  Poté  přidáme stejným 
způsobem půl pipetky modré skalice 
(7%ní roztok). Pozorujeme, jak se roztok 
barví do  modra až fialova. Zkumavku  
uzavřeme špuntem  a důkladně ji 
protřepeme.  Postavíme do stojánku na 
zkumavky nebo do sklenice.

Získali jsme roztok fialové barvy.



Vzorek číslo 4 – vejce bílek

Do zkumavky odlijeme bílek  (asi do výšky 2 
cm ode dna, tj. máme ca 2 ml vzorku). 

Pak opět přidáme pipetkou NaOH ze 
zásobní lahve (10% roztok), půl pipetky.  
Poté  přidáme stejným způsobem půl 
pipetky modré skalice (7%ní roztok). 
Vznikne hustá sraženina, která se jen vlmi
pomalu barví dofialova. Vezmeme špejli a 
opatrně ale dokonale obsah zkumavky 
promícháme. Zkumavku  uzavřeme špuntem  
a postavíme do stojánku na zkumavky nebo 
do sklenice.

Získali jsme roztok temně fialové barvy.



Vzorek číslo 5 – vejce žloutek

Do zkumavky odlijeme žloutek  (asi do 
výšky 2 cm ode dna, tj. máme ca 2 ml 
vzorku). 

Pak opět přidáme pipetkou NaOH ze 
zásobní lahve (10% roztok), půl pipetky.  
Po té  přidáme stejným způsobem půl 
pipetky modré skalice (7%ní roztok). 
Vznikne, jako u bílku, hustá sraženina, 
která modrá a pak fialoví. Vezmeme opět 
kus špejle a opatrně obsah zkumavky 
promícháme. Zkumavku  uzavřeme 
špuntem  a postavíme do stojánku na 
zkumavky nebo do sklenice.

Získali jsme roztok temně fialové barvy, 

stejně jako u bílku (viz obrázek vpravo).



Vzorek číslo 6 – vepřová šunka 

a 7 -sýr eidam 

Na talířek nastrouháme najemno sýr a na 
druhou stranu natrháme na drobné kousky 
vepřovou šunku.  

Pak pokapeme sýr dvěma pipetkami
NaOH ze zásobní lahve (10% roztok), a 
po té pokapeme stejným způsobem i 
vzorek šunky (obr. 1). 

Poté  přidáme stejným způsobem modrou 
skalici (7%ní roztok) (obr. 2 a 3). 
Vezmeme opět kus špejle a opatrně 
promícháme sýr a potom druhou špejlí i 
šunku (obr 4).

Získali jsme vzorky sýru i šunky 

s modrofialovým zabarvením. 

Obr. 3

Obr. 2

Obr. 1

Obr. 4



Vzorek číslo 8 – vařený hrách

Nejprve hrách vaříme, v hrnci pod 
pokličkou, v troše vody (na hrst hrachu asi 
100 ml) asi 15-20 minut, pak po 
vychladnutí jej rozmixujeme. Po té hustou 
kapalinu nalijeme do zásobní lahvičky pro 
analýzu. Z ni odlijeme do zkumavky 
vzorek opět asi do výšky 2 cm ode dna, 
tj. máme ca 2 ml vzorku). 

Pak opět přidáme pipetkou NaOH ze 
zásobní lahve (10% roztok), půl pipetky.  
Poté  přidáme stejným způsobem půl 
pipetky modré skalice (7%ní roztok). 
Zkumavku  uzavřeme špuntem 
a protřepeme, poté postavíme do 

stojánku na zkumavky nebo do sklenice.

Získali jsme roztok modrofialové barvy.



No a jak to všechno 
dopadlo ? Podívejme se 
a porovnejme jednotlivé 
vzorky po analýze. Nejvíce 
bílkovin obsahují vzorky 4 
a 5, které mají temně 
fialovou barvu. To je bílek 
a žloutek. Ostatní vzorky 
jsou o trochu méně fialové, 
či modrofialové. Je ale 
vidět, že všechny 
analyzované potraviny 
obsahují bílkoviny a to tak, 
že velmi. 

Což je dobře !                                                  

    



Co se týče úklidu, toho  bude  dnes dost: rukavice zásadně nesundávejte, až budete mýt nádobí. 

Zkumavky a nádobky se vzorky vylijte a spláchněte (do výlevky či WC). Nádobí umyjte ve dřezu pod 
tekoucí teplou vodou, případně s trochou saponátu. Pokud nejdou zkumavky jen vypláchnout, k jejich 
vymytí se dobře hodí špejle nebo ještě lépe dětský zubní kartáček, který poslouží stejně jak laboratorní  
kartáč na zkumavky.   Dokonale čisté nádobí necháme volně uschnout  a potom uklidíme do své 
laboratorní krabice/poličky. Za pár dní jej bude čekat analýza listových barviv. 



No a když to dnes opravdu shrneme: na začátku jsme měli pár potravin a pár prázdných zkumavek. Připravili  
jsme si chemikálie k analýze – sloučeninu (CuSO4), která obsahovala kationty mědi (Cu2+) a krtka, tedy hydroxid 
sodný NaOH, který pro reakci zajišťoval zásadité  prostředí. V prostředí těchto dvou chemikálií se totiž bílkoviny, 
jsou li přítomny v analyzované potravině,  navážou*** na měď  a vzniká dost složitá sloučenina, komplex, který 
má pak fialovou barvu. To je v jednoduchosti  podstata tzv. Biuretové reakce, kterou jsme se vzorky postupně 
prováděli. 

My zase připravíme opakovací pracovní list, kde nejdříve trochu podrobněji  vysvětlíme, k čemu nám jsou 
bílkoviny a kde je všude v těle máme, pak si řekneme, co je to za tu tajemnou vazbu v bílkovinách (říká se ji 
peptidická***), která spojuje jednotlivé aminokyseliny, jež bílkovinu tvoří. Nakonec znova rozebereme, ještě lépe, 
princip Biuretové reakce. No a pak už můžete přeskočit pár let a rovnou zamířit  k maturitě     
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