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Daniel Pluskal 
 

Bílé svátky s cukrlátky! 50 bodů 
 

Rok se s rokem opět sešel a zase jsou tu Vánoce. Nic nového, říkáte si, obchodní domy nás  

o této skutečnosti pohotově a spolehlivě informují již od půlky října. Hlavně, abychom na nic 

nezapomněli. Vystát frontu na kapra, upytlačit stromeček, z nánosu prachu na půdě vykopat 

vánoční ozdoby a nakonec to nejdůležitější: napéct vánoční cukroví. Zamysleli jste se někdy 

nad tím, jaké směsi chemických látek se vlastně ukrývají pod zapeklitými triviálními názvy, jako 

jsou například „vanilkové rohlíčky“ nebo „grilážky“? 
 

1. Pro laboratorní přípravu vanilkových rohlíčků vám postačí jen čtyři ingredience: máslo, 

mouka, vanilkový nebo vanilinový cukr a mleté vlašské ořechy. Jaké typy organických 

sloučenin každá z těchto surovin obsahuje? [1 b] 

2. Grilážky jsou druhem velice sladkého cukroví, tvořeného několika vrstvami dortových 

oplatek slepených mléčným karamelem s oříšky. Co je podstatou chemického procesu, 

který označujeme jako karamelizace? Čím se liší karamelizace glukózy a sacharózy? 

Které tři skupiny polymerů jsou zodpovědné za typické zbarvení karamelu? [3 b] 

3. Karamel má velmi specifickou sladkou (1), máslovou (2) a charakteristicky připálenou 

(3) chuť s nádechem oříšků (4). Které čtyři látky nebo skupin látek zodpovídají za čtyři 

označené aspekty karamelové chuti? [3 b] 
 

Nejcharakterističtější součástí každého správného cukroví je… Chvíle ticha… Virbl na buben… 

Cukr! Důležitá strategická surovina a zároveň vysoce poptávané „luxusní“ zboží. 

I v biochemických laboratořích mají cukry všestranné využití. V podobě nejrůznějších 

růstových médií jsou nedocenitelným zdrojem energie pro malé pracovité bakterie a v podobě 

slazené kávy ještě nedocenitelnějším zdrojem energie pro velké pracovité vědce. 
 

4. Pojem „cukry“ je triviálním označením skupiny sloučenin, spadajících mezi sacharidy. 

Čím se látky, označované jako „cukry“, odlišují od ostatních sacharidů? [0,5 b] 

5. Která látka je příčinou charakteristické chuti a vůně vanilkového cukru? Jak je to  

u cukru vanilínového? Nakreslete strukturní vzorec obou látek. [2 b] 

 

Již roku 1849 byla vyvinuta velmi důležitá analytická metoda pro kvalitativní stanovení 

sacharidů ve vzorku. Snad to bylo proto, aby už felčaři nemuseli diagnostikovat cukrovku 

chutnáním moči pacientů, možná to ale bylo jen tím, že její německý vynálezce potřeboval 

během svého působení ve Stuttgartu zjistit, jestli sekretářka při přípravě jeho kávy neškudlí na 

cukru. Mezi plusy této metody patří například to, že je levná, rychlá, velmi citlivá a co víc, 

vyhodnotitelná pouhým okem. 
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6. Jak zní jméno zmíněné metody a jejího vynálezce? [0,5 b] 

 

Nyní už vám musí být naprosto jasné, k čemu to vlastně vším tím povídáním směřujeme. Nic 

nám totiž nebrání si tuto metodu zkusit sami a v domácích podmínkách. Proto si ale budete 

muset sehnat a připravit následující chemikálie a pomůcky: 

 Hydroxid sodný. K sehnání je v drogeriích, domácích potřebách nebo obchodech pro 

kutily. Možná se budete muset ptát na jeho triviální název „louh sodný“. 

 Pentahydrát síranu měďnatého. Seženete jej ve stejných obchodech, jako hydroxid 

sodný. Lidé budou opět znát spíše jeho triviální název „modrá skalice“. 

 Kypřící prášek do pečiva s vinným kamenem. Je k dostání o poznání méně často, než 

klasický kypřící prášek. Prakticky jistě jej ale seženete v různých obchodech 

s biopotravinami a každém lepším supermarketu nebo drogerii. Pozor, kupujte pouze 

takový kypřící prášek, u kterého lze spolehlivě, například na obalu, dohledat, kolik 

vinného kamene obsahuje! Zároveň doporučuji používat takový kypřící prášek, ve 

kterém se obsah vinanu pohybuje kolem 50 %. 

 Med. 

 Cukr. 

 Polotučné mléko. 

 Pomeranč nebo mandarinka. 

 Vanilkový nebo vanilinový cukr. 

 8 zavařovacích sklenic, například od dětské výživy. 

 Papírové nálepky nebo jiný způsob, jak si značit sklenice s roztoky, například lihový fix. 

 Větší nádobu, například kuchyňskou odměrku o kapacitě 0,5-1 l. 

 5 stejných malých průhledných nádobek o kapacitě minimálně 15 ml, například sadu 

skleniček na panáky. 

 Papírové kávové filtry. Pro ideální průběh experimentu doporučuji sehnat si co 

nejjemnější. 

 Trychtýř. 

 Nízký hrnec. 

 Malá kuchyňská odměrka nebo jiný nástroj, pomocí kterého zvládnete odměřit 50 ml. 

 Plastová stříkačka nebo kapátko, eventuálně jiný způsob, jakým odměříte 3 a 5 ml. 

Obojí lze sehnat například v lékárnách nebo drogeriích. Pokud se rozhodnete pro 

kapátko, doporučuji jich koupit více, při delším používání má balónek kapátka tendenci 

praskat. 

 Kuchyňské váhy. 

 Papír pro navažování chemikálií. 

 Jednorázové rukavice. 

 Nepropustná podložka, například potravinářská folie nebo staré kuchyňské prkýnko. 

 



 
 
 

 

Ročník 3 
Vánoční experimentální bonus 

3 
 

Jakmile budete mít vše pohromadě, už můžeme skoro začít s testováním. Než se do toho ale 

pustíme, přečtěte si pečlivě pracovní postup uvedený dále a věnujte prosím svoji pozornost 

několika následujícím větám. Při práci s chemikáliemi, obzvláště při manipulaci s hydroxidem 

sodným nebo jeho roztokem, dávejte velký pozor, vždy použijte rukavice, abyste se vyhnuli 

jakémukoliv kontaktu hydroxidu s holou kůží, a pracujte na nepropustné podložce, aby 

nedošlo k případnému poškození povrchu pod ní (například kuchyňské linky). Výrobci 

chemikálií pro domácí použití neuzavírají hydroxid sodný do lahví se zámkem pro nic za nic! 

Jakékoliv vzorky, které použijete při testování, nejezte ani nepijte, nikdy nevíte, čím jste si je 

mohli případně kontaminovat! Likvidaci vzorků a činidel provádějte pomalým litím do výlevky, 

do které teče současně i voda. Než budete jakékoliv nádobí použité při experimentování opět 

používat při běžné kuchyňské činnosti, vypláchněte jej vodou, důsledně vytřete např. 

papírovou utěrkou a pečlivě vymyjte jarem. 

 

A nyní už můžeme doopravdy začít s naším experimentem. 

 

Na kuchyňských vahách pomocí papírku odvážíme 7 g pentahydrátu síranu měďnatého  

a navážku nasypeme do první zavařovací sklenice. Přidáme 100 ml vody a síran necháme za 

míchání zcela rozpustit. Sklenici uzavřeme a označíme písmenem „A“. 

 

Do větší nádoby nasypeme kypřící prášek o celkovém teoretickém obsahu vinného kamene 

zhruba 35 g. Přidáme 100 ml vody a promícháme; ihned můžeme pozorovat reakci, při které 

se vyvíjí plyn. Nádobu ponecháme otevřenou (!) dokud reakce neskončí, například přes noc. 

To, že můžeme pokračovat, poznáme tak, že v nádobě nevidíme ani neslyšíme žádné bublání. 

Směs v nádobě dobře promícháme a filtrujeme přes kávové filtry tak dlouho, dokud není čirý. 

Filtrování může také zabrat pěknou chvíli, proto jsme při něm trpěliví, případně můžeme 

roztok filtrovat po částech a pravidelně opatrně měnit zanesený filtr. Přefiltrovaný roztok 

přesuneme do druhé zavařovací sklenice. Pomocí papírku odvážíme 12 g hydroxidu sodného, 

přisypeme jej do přefiltrovaného roztoku a necháme jej za míchání zcela rozpustit. Sklenice se 

může při rozpouštění hydroxidu samovolně mírně zahřát. Sklenici uzavřeme a označíme 

písmenem „B“. 

 

7. Jakou reakci pozorujeme při přilití vody k našemu kypřícímu prášku? Napište její 

rovnici. Pro všechny sloučeniny, které se reakce účastní, uveďte jejich systematické  

i triviální názvy. Pro vznikající plyn uveďte pouze jeho systematický název, pro vodu 

názvy uvádět netřeba. Kterou látku ze směsi vody a kypřícího prášku odstraňujeme 

následnou filtrací? [1 b] 

 

Teď přichází na řadu příprava našich sacharidových vzorků. Přichystáme si tři zavařovací 

sklenice a do každé odměříme 50 ml vody. Do první sklenice přidáme tři kávové lžičky cukru, 

do druhé sklenice nasypeme jeden pytlíček vanilkového nebo vanilinového cukru a do třetí 



 
 
 

 

Ročník 3 
Vánoční experimentální bonus 

4 
 

sklenice půl malé lžičky medu. Látky necháme za míchání rozpustit. Do čtvrté zavařovací 

sklenice nalijte trochu mléka. Vymačkejte šťávu z půlky mandarinky nebo pomeranče  

a přefiltrujte ji přes kávový filtr nebo jemné sítko do páté sklenice. Všechny sklenice si pečlivě 

označíme, abychom věděli, ve které sklenici je která látka. Dávejte pozor, abyste vzorky 

navzájem nekontaminovali! 

 

Poslední, co si před samotným experimentem budete muset připravit, je vodní lázeň. Do 

nízkého hrnce napustíme tolik vody, aby, když do ní postavíme zavařovací sklenici, voda sahala 

maximálně do její poloviny. Vodu v hrnci na sporáku ohřejeme a na mírném ohni ji udržujeme 

teplou až vřelou. 

 

Pro každý vzorek sacharidu provedeme následující. Připravíme si prázdnou zavařovací sklenici. 

Do ní kapátkem nebo injekční stříkačkou odměříme 5 ml roztoku A a 5 ml roztoku B. Pokud 

jsme roztoky připravili správně, pozorujeme vznik intenzivního modrého zbarvení. Do sklenice 

přidáme 3 ml vzorku a dobře promícháme. Sklenici následně ponoříme do vodní lázně a za 

občasného zamíchání ji 15 minut zahříváme, přičemž pozorujeme změny v barvě a konzistenci 

zahřívané směsi. Směs poté naposledy zamícháme a přelijeme do malé nádobky, například 

skleničky na panáky. 

 

8. Která sloučenina je příčinou intenzivního temně modrého zbarvení, které vzniká při 

smísení roztoků A a B? Napište vzorec této látky. Jaká je dentacita ligandů v této 

sloučenině? [2 b] 

 

Nyní už máte testy všech vzorků úspěšně za sebou. Přestože se však mělo jednat o kvalitativní 

zkoušku sacharidů, některé vzorky se chovají, jakoby v nich žádný sacharid nebyl, přestože 

sacharidy zcela zřejmě obsahují. „Co to na nás, autore úlohy, zase zkoušíš,“ říkáte si. Jak vám 

je (nebo bude) z hodin středoškolské chemie i biologie známo, není sacharid jako sacharid. 

Tento test zároveň není specifický pouze pro sacharidy; pozitivní výsledek dostáváme s jistou 

velice rozsáhlou skupinou organických sloučenin, mezi něž patří mimo jiné i některé naše 

maličké, slaďoučké cukry. 

 

9. O které skupině sloučenin to mluvíme? Jakou vlastnost musí mít sacharid ve vzorku, 

aby bylo dosaženo pozitivního výsledku testu? Čím je tato vlastnost způsobena 

z chemického hlediska? [2 b] 

10. Jistá nízkomolekulární látka, přestože ji nemůžeme chemicky řadit mezi zmíněnou 

skupinu látek, při našem testu dává pozitivní výsledek. O kterou sloučeninu jde? [1 b] 

 

Teď, když už víme, pro které sloučeniny náš test bude fungovat, se mu můžeme podívat 

takříkajíc „pod pokličku“. Jak je z experimentu, který jste prováděli, zřejmé, do reakce vstupuje 
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síran měďnatý, hydrogenvinan draselný, hydrogenuhličitan sodný, hydroxid sodný  

a samozřejmě náš sacharid. Co se s nimi ale v průběhu testu děje a k čemu vůbec jsou? 

 

11. Dejme tomu, že naším sacharidem je glukóza. Jaký výsledek testu (pozitivní/negativní) 

poskytuje? Jak by tomu bylo v případě sacharózy? Proč se pro sacharózu a laktózu liší 

výsledek testu? [2 b] 

 

Reakční mechanismus je při našem testu… Řekněme… Komplikovaný. My, nebojácní vědci, se 

však takových záludností nezalekneme a všemu umíme přijít na kloub. Proto víme, že 

hydrogenvinan draselný reaguje s hydrogenuhličitanem sodným za produkce soli A. 

Sloučenina A tvoří za spotřeby měďnatého kationtu komplexní látku B. Látka B je pro náš test 

zcela klíčová. A proč? Protože právě tato sloučenina reaguje v zásaditém prostředí 

zprostředkovaném hydroxidem sodným s molekulou našeho cukru, glukózy, přičemž se znovu 

tvoří látka A, měďnatý kation je redukován a zabudován do molekuly C a glukóza se mění na 

svoji oxidovanou formu – látku D. Sloučenina C se v zásaditém prostředí dehydratuje a tvoří 

molekulu E, molekula D se zase deprotonuje za tvorby svého aniontu F. Samovolným 

odchodem látek E a F z reakce je docíleno toho, že rovnováha třetí reakce je posunuta ve 

prospěch tvorby molekul C a D. Proto je při reakci glukóza spotřebována všechna a i velmi 

malé množství tohoto sacharidu způsobí pozitivní výsledek testu. 

 

12. Doplňte vzorce látek A-F do následujících zjednodušených rovnic, které popisují 

reakční mechanismus našeho testu. Rovnice nevyčíslujte! [3 b] 

KC4H5O6 + NaHCO3 → A 

A + CuSO4 → B 

B + C6H12O6 + OH- → A + C + D 

C → E + H2O 

D + OH- → F + H2O 

13. Jak vypadá z hlediska barvy a konzistence pozitivní výsledek našeho testu? Která 

sloučenina charakteristické zbarvení způsobuje? Proč se mění původně homogenní 

konzistence vzorku? Jak vypadá výsledek negativní? [2 b] 

14. Proč fruktóza poskytuje pozitivní výsledek testu, přestože se čistě teoreticky nejedná 

o redukující molekulu? [2 b] 

 

A čím naši vánoční úlohu zakončit? Samozřejmě tím, proč jsme to všechno dělali: 

vyhodnocením našeho sladkého testování! 

 

15. Vzorky, které byly podrobeny testu a přemístěné do malých skleniček nebo jiných 

vhodných nádobek, seřaďte vedle sebe v pořadí med, cukr, mléko, 

vanilkový/vanilinový cukr a pomerančová/mandarinková šťáva (popřípadě vzorky 
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vhodně označte, aby nedošlo k mýlce při opravování). Vzorky vyfoťte tak, aby bylo 

dobře patrné jejich zbarvení, a fotografii přiložte k řešení úlohy. [15 b] 

16. Pro každý vzorek uveďte, které významné sacharidy obsahuje, zda poskytoval pozitivní 

či negativní výsledek testu a které látky jsou zodpovědné za jeho případnou aktivitu. 

[2 b] 

17. Nechte pozitivní vzorky po nějakou dobu v klidu stát. Po tom, co se látka, způsobující 

jejich charakteristické zbarvení, usadí, má tekutá složka směsi barvu odlišnou; je 

zelená. Čím je tento jev způsoben? Nápověda: vzpomeňte si, které dvě barvy musíte 

smíchat, abyste získali zelenou. [2 b] 

18. Vanilkový nebo vanilinový cukr obsahuje kromě sacharidu také látku, která mu dodává 

jeho vanilkovou příchuť a vůni. Tato látka by přitom z chemického hlediska měla 

poskytovat pozitivní výsledek testu. Liší se náš výsledek od teorie? Pokud ano, proč? 

[2 b] 

19. Vzorky bez obsahu sacharidů poskytují při našem testu stejný výsledek, jako například 

roztok sacharózy. Jakou metodou od sebe můžeme tyto dva vzorky odlišit, a tedy 

stanovit i sacharózu? [2 b] 

20. Pro důkaz sacharidů se v praxi samozřejmě používají i jiné metody, než ta, kterou jsme 

prováděli my. Jedna je principiálně velice podobná, jen místo vinného kamene využívá 

kyselinu citronovou. Výsledkem jiné metody je zase tvorba stříbrného zrcátka. Jak se 

tyto dvě metody jmenují a po kom jsou pojmenované? [1 b] 

 

Jestli jste v naší úloze úspěšně došli až sem, můžete si směle gratulovat. Poplácejte se po 

zádech. No tak, udělejte to, nestyďte se. Metoda, kterou jste prováděli, totiž vůbec není 

triviální a její principy, které jste pochopili, dají zabrat i cvičenému analytickému biochemikovi. 

Pokud se vám ale takové experimentování zalíbilo, můžeme vám jako odměnu doporučit ještě 

jednu velmi praktickou metodu, jejíž pozitivním výsledkem je nezaměnitelná vánoční chuť  

a vůně. 

 

Chemikův vánoční punč 

Potřebné chemikálie: 1,5 sklenice pomerančového džusu, 1,5 sklenice jablkového džusu, půl 

jablka, půl pomeranče, půl citronu, punčové koření a 1 sklenice vody. 

Pracovní postup: Do hrnce nalijeme pomerančový a jablečný džus a vodu. Z půlky pomeranče 

a citronu vymačkáme šťávu, jablko nakrájíme na malé kostičky. Vše přidáme ji do hrnce. 

Přidáme lžíci punčového koření a punč přivedeme k varu. Poté jej přiklopíme pokličkou  

a vaříme dalších 15 minut. Teplý punč rozlijeme do sklenic a ozdobíme plátkem pomeranče. 

 

 BONUS: Pošlete nám fotografii svého vánočního punče ;) [1 b] 


