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1 ÚVOD 

V současné době je veden velký tlak na ochranu životního prostředí, s tím jde v ruku v ruce i 

fakt, že na řadě základních i středních škol dochází k redukci laboratorních cvičení z chemie. 
Vzdělaný vyučující ví, které chemikálie jak vhodně použít a umí sestavit řadu kvalitních a 

bezpečných pokusů. Bohužel ne vždy se tak děje. Na druhou stranu provoz chemické 

laboratoře je pro školy ekonomicky značně nákladný, proto se v posledních létech objevuje 
trend laboratorní cvičení omezit, či dokonce zrušit. Tento fakt je velkým problémem 

především na vysokých školách, které jsou zaměřeny na studium chemie. Chemie je věda 

experimentální a bez laboratorních dovedností je výuka toho oboru prakticky bezcenná. 

Praktické znalosti a dovednosti absolventů středních jsou velmi často nedostatečné.  

Tato práce vznikla na popud vyučujících z Ústavu chemie Masarykovy univerzity. Má 

pomoci studentům osvěžit, či dostudovat základní laboratorní sklo a některé další pomůcky, 

se kterými se setkají v laboratorních cvičeních a pomoci jim tak při orientaci v laboratoři. 

 V úvodu mé práce je zpracována kapitola zabývající se chybami měření, kde tyto znalosti 
budou studenti využívat při zpracovávání protokolů. Dále navazuje část s laboratorním sklem 

a dalšími pomůckami. V poslední části práce je popsáno několik zařízení, se kterými se 

studenti VŠ setkávají v rámci laboratorních cvičení. 

Přestože je moje práce SOČ primárně určena pro studenty VŠ a bude elektronicky studentům 

dostupná, mohou ji využít i vyučující chemie a žáci na středních školách. 
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2 CHYBY MĚŘENÍ 

Při práci s laboratorním sklem se snažíme měřit „správnou“ hodnotu měřené veličiny. Což se 

nám samozřejmě nepodaří úplně přesně, protože při každém měření se dopouštíme chyb 
různého typu. Výsledek neovlivňují pouze vlastnosti měřících pomůcek, ale také zvolená 

metoda měření, či samotná osoba. Vždy má tedy smysl hovořit o přesnosti měření, tj. do jaké 

míry naše měření odpovídá skutečnosti. Pokud bychom si přesnost měření nestanovili, měření 
by postrádalo smysl. Jelikož bychom jej nemohli porovnat s ostatními výsledky. Na konci 

každého měření je potřeba udělat důkladnou analýzu všech chyb, které se při něm 

uplatnily.(1) 

Chyby měření dělíme do několika kategorií, podle různých hledisek: 

 Podle původu (chyby osobní a chyby měřicích přístrojů, metody) 

 Podle charakteru (chyby náhodné a chyby soustavné) 

 Podle analytického vyjádření (chyby absolutní a relativní) 

Někdy se uvádí také chyba krajní (mezní), což je maximální chyba měření, ke které může za 

daných podmínek dojít, nebo chyba větší než maximální – tzv. chyba nadměrná (hrubá). (1) 

2.1 Hrubé chyby 

Hrubé chyby vznikají omylem, nepozorností, únavou, špatnými podmínkami pro měření nebo 
špatnou volbou měřicí metody a měřicích přístrojů. Jsou snadno rozeznatelné, jelikož se 

nápadně liší od obvyklých hodnot téže naměřené veličiny. (1) 

2.2 Soustavné (systematické) chyby 

Velkým problémem jsou chyby soustavné a to z hlediska posuzování přesnosti měření, jelikož 
jejich původ a velikost se většinou dá určit velmi obtížně. V praxi se vyskytují s chybami 

náhodnými. Soustavnou chybou měření se rozumí chyba, jejíž hodnota se nemění, opakuje-li 

se měření za stejných podmínek (což není vždy splněno). Zdrojů může být hned několik, a to 

měřicí metody, používané měřicí přístroje, nebo osoby provádějící měření. Pečlivým 
rozborem měření lze soustavné chyby odhalit a také můžeme odhadnout jejich velikost a 

znaménko, případně je odstranit. Kdežto u náhodných chyb nedovedeme přesně pospat 

příčiny vzniku. I když nebudeme ve cvičení úlohu opakovat, můžeme svoje zkušenosti a 

poznatky uplatnit u jiné úlohy, kde je použita stejná metoda měření, popřípadě stejné měřicí 
přístroje. (1) 

Soustavné chyby tedy můžeme částečně eliminovat alespoň opakovaným měřením různými 

metodami. Soustavné chyby pak charakterizujeme jako proměnlivé se souměrným 
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rozložením. Po vyhodnocení získáme přesnější hodnotu měřené veličiny. Může ale nastat 

situace, že rozptyl takto získaných hodnot bude velký, proto vyjádříme pouze rozpětí, ve 

kterém leží měřená veličina intervalem <Xmin,Xmax>.  

Mnohé materiály mění delším manipulováním s nimi svoje vlastnosti a to může způsobit další 

chyby v našem měření. Nebo měření nepřesníme sami například opožděním při měření času 

nebo chybným odečítáním hodnot ze stupnice. I měřicí přístroje jsou častými původci 

soustavných chyb, u kterých může být špatně nanesená stupnice nebo špatné nastavení jako je 
třeba citlivost či kalibrace na nulu. Je tedy velmi obtížné soustavné chyby stanovit a opravit 

výsledek měření. V takovém případě určíme nebo alespoň odhadneme interval, ve kterém 

s jistotou leží chyba jednoho měření. Výsledek měření zapíšeme ve tvaru:  

𝑋 = 𝑥 ±  𝑢(𝑋) ,  𝛿 (𝑋) =
( )

 

Kde xN je naměřená hodnota veličiny X, u(X) je mezní chyba měřidla v absolutním tvaru a 

𝛿r(X) je relativní chyba výsledku.(1) 

2.3 Náhodné chyby 

Ikdyž opakujeme měření s dostatečnou rozlišovací schopností, pak i při konstantní hodnotě 

měřené veličiny dostaneme výsledky, které se navzájem liší. Což je způsobeno řadou náhodně 
se kombinujících nepostižitelných vlivů, které tak způsobují náhodné chyby měření. Bohužel 

není možné se tomuto druhu chyb vyhnout, dokonce vynikají tím víc, čím přesnější měření 

provádíme. 

S pomocí pravděpodobnosti a statistiky můžeme určit tu hodnotu, která je s největší 
pravděpodobností skutečnou (pravou) hodnotou naší veličiny. Provedeme-li velmi mnoho 

měření (a ,,velmi mnoho‘‘ znamená n∞) zjistíme, že nejvíce hodnot leží na číselné ose 

v okolí hodnoty, kterou nazývám střední hodnota µ. Většina veličin, které měříme ve fyzice, 
má symetrické rozložení kolem střední hodnoty. Pro každou kladnou odchylku od střední 

hodnoty bychom při velkém souboru hodnot našli stejně velkou zápornou odchylku. Toto 

rozložení se nazývá normální neboli Gaussovo rozložení a je popsáno funkcí: 

𝑝(𝑥) =
1

𝜎√2𝜋
𝑒

( )
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Obr. č. 1. Gaussovo rozložení (2) 

Gaussovo rozložení je známá křivka ve tvaru zvonu, která vyjadřuje hustotu 

pravděpodobností hodnot veličiny x (jsou to všechny hodnoty xi, jež by při našem měření 

mohla nazývat tato fyzikální veličina). Hodnoty xi jsou diskrétní, ale pro n∞ jsou rozloženy 

tak hustě, že je můžeme aproximovat spojitým rozložením. 

Rozptýlnost hodnot na číselné ose vyjadřuje veličina 𝜎2, jež se nazývá rozptyl. Je definována 

jako průměrný čtverec odchylek jednotlivých hodnot od střední hodnoty µ. 

σ =
1

𝑛
(𝑥 − 𝜇)  

Druhá odmocnina rozptylu se nazývá směrodatná (standardní) odchylka 𝜎,  někdy také střední 
kvadratická odchylka. 

Je nutné zmínit i časté chyby vzniklé při zapisování výsledků. Platné číslice jsou čísla 

odečtená ze stupnice, včetně posledního odhadnutého místa. Tento pojem se ale v různých 
případech liší. Obsahuje-li číslo mezi desetinnou čárkou a první nenulovou číslicí nuly, tak se 

nuly nepovažují za platné číslice. Naopak nuly za nenulovými číslicemi ve výsledku 

vyjádřeném desetinným číslem jsou platnými číslicemi. Nuly na konci výsledku 

neobsahujícího desetinnou čárku, mohou nebo nemusí být platnými číslicemi. Záleží totiž na 
nepřesnosti měření, z toho důvodu se pro jednoznačnost používá exponenciální zápis: jedno 

místo před desetinnou čárkou, desetinná místa odpovídající přesnosti měření, exponent a 

jednotka. 

Příklad: 0,000406  3 platné číslice 

              0,0100  3 platné číslice 
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3 LABORATORNÍ POMŮCKY 

3.1 Skleněné pomůcky 

Nejčastěji používaný materiál v chemické laboratoři je sklo. Je velmi výhodné kvůli jeho 

vysoké chemické odolnosti, a proto je vhodné pro prácí s většinou chemikálií. Výjimkou je 
kyselina fluorovodíková, která leptá sklo. Mezi další výhody skla patří průhlednost, která nám 

umožňuje vizuálně sledovat experiment v laboratorních nádobách. Díky průhlednosti můžeme 

tedy odměřovat kapaliny, sledovat změnu zbarvení čí změnu skupenství. Důležitým faktorem 
je i tepelná odolnost skla, která svým rozmezím vyhovuje většině reakcí prováděných 

v prostorách chemické laboratoře. Velkou nevýhodou skla je jeho křehkost. (3) 

Skleněné laboratorní pomůcky se vyrábějí z tenkostěnného a silnostěnného. Tenkostěnné sklo 

je vhodné pro vystavování vyšším teplotám a nevadí mu ani teplotní šoky. Zatímco 
silnostěnné sklo by v takovém případě, kvůli teplotnímu šoku, mohlo prasknout. Sklo 

používané v chemické laboratoři je fyzikálními vlastnostmi podobné varnému sklu a svým 

složením patří mezi tzv. borosilikátová skla. (3) 

3.2 Odměrné nádoby 

Objemy kapalin měříme pomocí odměrných nádob. Jako jsou odměrné válce, pipety, byrety, 

odměrné baňky. Obecně platí, že objem V je fyzikální veličina závislá na teplotě. Proto je 

nutné, aby se objem měřil při konstantní teplotě. Na každém odměrném nádobí je uvedena 

kalibrační teplota, která je většinou 20 °C. Rozlišuje se také kalibrace na dolití (značeno IN, D 
– dolití, E – einguss, případně C – contains) nebo na vylití (EX, V – vylití, A – ausguss či D – 

delivers). Při vylití z nádoby, která je určena na dolití získáme menší množství kapaliny, než 

je udáno, jelikož trochu kapaliny ulpívá na jejích stěnách. Avšak z nádob kalibrovaných na 
vylití (pipety, byrety) dostaneme při vylití přesný objem kapaliny, který je na nádobě udán. 

Při správném měření objemu, musíme dbát na správné odečítání povrchu kapalin, protože 

kapalina v závislosti na svém povrchovém napětí smáčí stěny nádoby a tvoří tzv. meniskus. 

Spodní část menisku (konvexní meniskus) u látek nebarevných a látek, které smáčejí stěny 
nádoby, musí být na rysce. Naopak u látek barevných a látek, které nesmáčejí stěny nádoby, 

musí horní meniskus (konkávní meniskus) ležet na rysce. (4), (5) 



 

Obr. č. 2: Konvexní a konkávní meniskus

3.2.1 Odměrné válce 

Odměrný válec je otevřená válcová nádoba se širokým podstavcem, která slouží k
orientačnímu odměřování objemů. Je kalibrován přesněji než kádinky, ale méně 
odměrné baňky. Velkou roli v přesnosti hraje i správná velikost odměrného válce pro právě 

měřený objem. Vyrábí se ze skla a pro agresivnější látky z
vylití a jsou opatřené zobákovitou výlevkou
uzavíratelné skleněnou zábrusovou zátkou.

Obr. č. 3: Odměrný válec kalibrovaný na dolití (In) a na teplotu 20 
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Konvexní a konkávní meniskus (4) 

válcová nádoba se širokým podstavcem, která slouží k
orientačnímu odměřování objemů. Je kalibrován přesněji než kádinky, ale méně 

přesnosti hraje i správná velikost odměrného válce pro právě 
Vyrábí se ze skla a pro agresivnější látky z polyethylenu. Jsou kalibrovány 

a jsou opatřené zobákovitou výlevkou a stupnicí určující objem kapaliny. 
zábrusovou zátkou. Vyrábí se v objemech od 5 cm3 do 2

 

Odměrný válec kalibrovaný na dolití (In) a na teplotu 20 °C o objemu 25 ml

 

válcová nádoba se širokým podstavcem, která slouží k rychlému, 
orientačnímu odměřování objemů. Je kalibrován přesněji než kádinky, ale méně přesně než 

přesnosti hraje i správná velikost odměrného válce pro právě 
thylenu. Jsou kalibrovány na 

 Mohou být i 
do 2 dm3. (3), (4) 

o objemu 25 ml 



 

3.2.2 Pipety 

Dalším typickým sklem kalibrovaným na vylití jsou pipety. 
od mikrolitru (kapilární pipety) až po 2
pipety dělené a nedělené (jednoduché)

Nedělené pipety jsou ve střední části většinou válcovitě rozšířené a jsou určené přesně na 
jeden objem. Proto má pouze jednu rysku umístěnou v
(rezervoárem). Někdy mají i druho
Tyto dvě rysky pak vymezují odměřovaný objem.

Dělené pipety jsou úzké, či širší trubice 
Z toho důvodu slouží na rozdíl od nedělené 
číslované shora od nuly až po daný objem u výtokového otvoru.
jeden objem (nedělené) jsou přesnější.

K pipetování používáme pouze pomůcky k
větších objemech přívod vakua.
špičce, ten se však nesnažíme vypr
pipety počítá. (3), (5) 

Obr. č. 4: Nedělená pipeta s pipetovacím baló
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ibrovaným na vylití jsou pipety. Jsou určené k odměřování objemů 
(kapilární pipety) až po 200cm3. Podle způsobu vyznačení objemu rozeznáváme 

(jednoduché). (3),(4) 

pipety jsou ve střední části většinou válcovitě rozšířené a jsou určené přesně na 
Proto má pouze jednu rysku umístěnou v úzkém hrdle nad rozšířenou částí 
Někdy mají i druhou rysku, která se nachází těsně před výpustní částí pipety. 

Tyto dvě rysky pak vymezují odměřovaný objem. (3),(4) 

pipety jsou úzké, či širší trubice se stupnicí na boku podobně jako u odměrných válců. 
na rozdíl od nedělené k odměřování různých velikostí objemů

číslované shora od nuly až po daný objem u výtokového otvoru. Pipety kalibrované pouze na 
jsou přesnější. (3),(4) 

pipetování používáme pouze pomůcky k tomu určené, jako jsou balónky, pipetory a při 
větších objemech přívod vakua. Při vyprázdňování pipety zůstane ještě zbytek kapaliny ve 
špičce, ten se však nesnažíme vyprázdnit z pipety, protože s tímto objemem se při kalibraci 

pipetovacím balónkem 

odměřování objemů 
. Podle způsobu vyznačení objemu rozeznáváme 

pipety jsou ve střední části většinou válcovitě rozšířené a jsou určené přesně na 
úzkém hrdle nad rozšířenou částí 

u rysku, která se nachází těsně před výpustní částí pipety. 

se stupnicí na boku podobně jako u odměrných válců. 
odměřování různých velikostí objemů. Jsou 

Pipety kalibrované pouze na 

tomu určené, jako jsou balónky, pipetory a při 
Při vyprázdňování pipety zůstane ještě zbytek kapaliny ve 

tímto objemem se při kalibraci 
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Obr. č. 5: Mikropipeta bez kalibrace 

 
Obr. č. 6:Dělená pipeta o objemu 10ml 
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Obr. č. 7: Detail označení dělené pipety 

3.2.3 Byrety 

Posledním zástupcem skla kalibrovaného na vylití jsou byrety. Tyto skleněné trubice šířky 5-
10 mm, různé délky se vyrábí buď rovné nebo dole zahnuté a uzavřené teflonovým či 

skleněným kohoutkem, nebo gumovou hadičkou s tlačkou, či kuličkou vsunutou do gumové 

hadičky. Tělo je opatřeno přesnou stupnicí číslovanou shora dolů. Objem byret bývá obyčejně 

25 a 50 cm3 s dělením po 0,1cm3. Při odměřování pomocí byrety ji vždy naplníme 1 až 2 cm 
nad nulu stupnice a poté kohoutkem odpustíme kapalinu, aby její meniskus sahal přesně po 

rysku s hodnotou 0. Při práci také musíme dbát na to, aby v byretě nebyly žádné vzduchové 

bubliny. (3), (4), (5) 

 
Obr. č. 8: Detail teflonového kohoutku byrety o objemu 25 ml 

3.2.4 Odměrné baňky 

K odměrným nádobám dále patří odměrné baňky. Jsou to nádoby hruškovitého tvaru 
s rovným dnem a dlouhým, štíhlým hrdlem, na kterém je kolem celého obvodu ryska 

označující přesný objem. Hrdlo může být zakončeno zábrusem. Vyrábí se v objemech od 5 do 

2000 cm3. Jsou zásadně kalibrovány na dolití a slouží k přípravě odměrných roztoků o přesné 
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molární koncentraci nebo pro přesné ředění roztoků. Odměrná baňka na obrázku má 

kalibrovaný objem 100ml ± 0,1ml, což znamená relativní chybu 0,1%. (5),(6) 

 
Obr. č. 9 a 10: Odměrná baňka o objemu 100 ml. 

3.2.5 Pyknometry 

Pyknometry jsou další nádoby kalibrované na dolití o definovaném objemu. Jsou to 

hruškovité baničky s plochým dnem a hrdlo mají opatřeno zábrusem, do kterého se vkládá 

zábrusová zátka s kapilárním otvorem. Slouží k přesnému stanovení hustoty kapalných a 
pevných látek. Pyknometr naplňujeme po okraj a dáváme pozor, aby v něm nebyly žádné 

vzduchové bublinky. Po nasazení zátky přebytečná kapalina vyteče kapilárou ven.(3),(5) 

 
Obr. č. 11 a 12: Pyknometr a detail kapiláry v zátce. 
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3.2.6 Hustota 

Hustota je fyzikální veličina vyjadřující poměr hmotnosti látky k objemu, který látka zaujímá, 

a definujeme ji vztahem: 𝜌 =  

Hustota je závislá na teplotě a tlaku, proto je vždy nutné uvést podmínky, při kterých této 

hodnoty hustoty daná látka dosahuje. Pro přesné odměřování hustoty kapalin se v chemické 

laboratoři používají pyknometry. Pyknometrická metoda je založena na skutečnosti, že poměr 

hmotnosti stejného objemu měřené a srovnávací kapaliny je stejný jako poměr jejich hustot. 
Spočívá tedy ve změření hmotnosti prázdného a suchého pyknometru (m1), pyknometru 

naplněného srovnávací kapalinou – vodou (m2) a pyknometru naplněného zkoumanou 

kapalinou (m3) za teploty, na kterou je pyknometr kalibrován (20°C). (3), (4), (5) 

Postup: 

Pyknometr  důkladně vymyjeme a propláchneme destilovanou vodou a etanolem. Dáme ho 

vysušit do sušárny po dobu asi 15 minut při teplotě 105°C . V tu chvíli zvážíme suchý 

pyknometr (m1). Poté ho naplníme vodou (m2). Pyknometr vždy naplníme do třetiny až 
poloviny zábrusového hrdla a opatrně ho uzavřeme zátkou. Přebytečná kapalina se vytlačí 

kapilárou, kterou otřeme prstem, nikoli filtračním papírem, který by vysál kapalinu z kapiláry. 

Pyknometr zvenku usušíme filtračním papírem, protože kapky, které ulpěly na povrchu 
mohou znehodnotit měření a zvážíme. Po vylití vody z pyknometru jej opět vymyjeme 

etanolem a vysušíme. Nalijeme do pyknometru sledovanou kapalinu a stejným způsobem jako 

při vážení vody usušíme a zvážíme (m3). Hmotnost vody je rovna rozdílu mv= m2-m1. 

Stejným způsobem spočítáme hmotnost měřené kapaliny mk= m3 - m1. Jelikož známe hustotu 

vody (k) a teď i její hmotnost můžeme spočítat i její objem, který odpovídá objemu 

studované kapaliny: 𝑉 =  . Z hmotnosti měřené kapaliny a jejího objemu můžeme nakonec 

vypočítat i její hustotu (k): 𝜌 =  
 

 
 . 𝜌  

(3), (4), (5) 

3.2.7 Kádinky 

Kádinky jsou válcové nádoby s rovným dnem, které mají na stěně rysky udávající přibližný 

objem. Vyrábějí se v mnoha provedeních a objemech od 5 cm3 do 10 dm3. Rozdělujeme je na 
kádinky vysoké a nízké podle toho, v jakém poměru mají výšku a průměr. Nejčastěji se 

vyrábějí ze skla, pro manipulaci s agresivními látkami se používají kádinky z polyethylenu 

nebo teflonu. Slouží jako reakční nádoby nebo ke krátkodobému uchovávání chemických 
látek. (3), (5) 
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Obr. č. 13: Kádinka o objemu 100 ml. 

 

Obr. č. 14: Vysoká kádinka o objemu 1000 ml 

3.3 Baňky 

3.3.1 Erlenmayerova baňka 

Erlenmayerova baňka (kuželová baňka dle Erlenmayera) je druh varného skla s rovným 
rozšířeným dnem. Existují baňky s úzkým nebo rozšířeným hrdlem, které mohou být i se 

zábrusem. Vyrábí se v objemech od 25 do 5000 cm3. Slouží například k uchovávání různých 

roztoků, které mají být ochlazeny tekoucí vodou. (5),(6) 
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Obr. č. 15:Erlenmayerova baňka s úzkým hrdlem. Obr. č. 16: Erlenmayerova baňka se 
širokým hrdlem. 

 
Obr. č. 17: Erlenmayerova baňka se zábrusem o objemu 100 ml 

3.3.2 Filtrační baňka 

Filtrační (odsávací) baňka je tlustostěnná kuželová baňka s krátkou skleněnou boční trubicí, 
která zajišťuje přívod vakua. Je známá i pod názvy Büchnerova baňka, vakuová či Kitasatova 

baňka. Používá se při filtraci za sníženého tlaku pomocí Büchnerovy nálevky či nuče 

(frity).(4), (6) 
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Obr. č. 18: Odsávací baňka o objemu 500 ml 

3.3.3 Varná baňka 

Varná baňka je druh varného skla s kulatým tělem a válcovým hrdlem. Dno může být buď 
kulaté, nebo ploché. Hrdlo baňky bývá často opatřeno zábrusem (destilační baňka). Jsou 

vhodné pro delší zahřívání kapalin. (5) 

Obr. č. 19 a 20: Varné baňky 

Existují také speciální varné baňky, které se používají pouze pro určité laboratorní metody 

(např. frakční destilaci). Mají zvláštní tvary i velikosti (srdcovité, kapkovité, mikrobaňky 
apod.). 
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Obr. č. 21: Srdcovitá varná baňka.                       Obr. č. 22: Kapkovitá varná baňka. 

3.3.4 Titrační baňka 

Titrační baňka je laboratorní sklo s plochým dnem a širokým hrdlem, které se používá při 

ručním míchání během titrace. (6) 

 
Obr. č. 23: Titrační baňka o objemu 250 ml 

3.3.5 Destilační baňka 

Destilační baňka je charakteristická vysokým hrdlem a kulatým dnem. Na boku má buď 
zábrusové otvory (obvykle 1-2), nebo se používají v kombinaci s nástavci. Už podle názvu je 

zřejmé, že se používá při destilaci. (6) 
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Obr. č. 24:Trojhrdlá destilační baňka o objemu 250 ml. 

3.4 Nálevky 

Nálevky jsou kuželové nádobky s kratší nebo delší úzkou trubicí, která je na konci zkosená. 

Používají se při filtraci roztoků nebo pouze k nalévání kapalin do nádob, které mají úzké 
hrdlo. Stěny nálevek bývají pod úhlem 60 °. Horní průměr nálevek může být 35 až 300 mm. 
(5) 

Rozlišujeme nálevky obyčejné, analytické, žebrované a filtrační (nuče 

s fritou).Rychlofiltrační nálevky, které mají dlouhou stopku, a žebrované nálevky se používají 
k urychlení filtrace. (5) 

 

Obr. č. 25: Obyčejná nálevka 
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Obr. č. 26: Žebrovaná nálevka 

3.4.1 Filtrační nálevka 

Filtrační nálevka, neboli nuč, je nálevka ve tvaru poháru, která se kuželovitě zužuje a je 

zakončena skleněnou trubicí. Je opatřena keramickou nebo skleněnou vložkou, která se 

nazývá frita. Používá se při filtraci chemicky agresivních roztoků, protože není možné použít 
filtrační papír. (5), (6) 

 

Obr. č. 27: Filtrační nálevka (6) 
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3.4.2 Dělicí nálevka 

Dělicí nálevka je druh skla, který slouží k oddělení například dvou nemísitelných kapalin. 
Rozlišujeme válcovité, kulovité, hruškovité a kuželovité dělicí nálevky. Každá dělicí nálevka 

je v horní části opatřena zábrusem se zátkou a v dolní části zábrusovým výpustným 

kohoutkem. Je vyrobena z tlustostěnného skla. (5),(6) 

 

Obr. č. 28: Hruškovitá dělicí nálevka o objemu 250 ml 

 

Obr. č. 29: Detail kohoutku na dělicí nálevce 
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3.5 Násypka 

Násypka je laboratorní sklo podobné nálevce. Má však krátký, široký stonek a slouží 

k nasypávání sypkých pevných látek do nádob, které mají relativně úzké hrdlo. (5) 

 

Obr. č. 30: Násypka 

3.6 Misky 

3.6.1 Krystalizační miska 

Krystalizační miska je miska válcovitého tvaru s výlevkou, která se používá často k volné 

krystalizaci. Vyrábí se ve velikostech od 15 do 2700 ml. (6) 
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Obr. č. 31: Krystalizační miska 

3.6.2 Petriho miska 

Petriho miska je sada dvou mělkých misek s plochým dnem, které do sebe zapadají. Vyrábí se 
ze skla nebo i z plastu. Miska s větším průměrem slouží jako víko misky o menším průměru. 

Název získala po německém bakteriologovi Juliu Richardu Petrim. Používá se 

v mikrobiologii, mykologii a rostlinných biotechnologiích ke kultivaci mikrobiálních, 

hubových neb rostlinných kultur. Může sloužit k odpařování těkavých rozpouštědel z malých 
množství roztoků. (5), (6) 

 

 

Obr. č. 32 a 33: Petriho miska 



28 
 

3.6.3 Hodinové sklo 

Hodinové sklo jsou kruhové, mírně vypoulené misky. Slouží k přikrývání jiných chemických 
nádob nebo k přechovávání a navažování malých množství látek. (5),(6) 

 

Obr. č. 34: Hodinové sklo 

3.6.4 Třecí miska s tloučkem 

Třecí miska je tlustostěnná miska k ručnímu rozmělňování pevných chemických látek pomocí 

tloučku nebo se používá při přípravě směsí pevných látek. Vyrábí se z porcelánu nebo skla. 
Misky nesmíme zahřívat, protože by mohlo dojít k explozi porcelánu. (5), (6) 

 

Obr. č. 35: Porcelánová třecí miska s tloučkem 
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3.6.5 Odpařovací miska 

Odpařovací miska slouží k zahušťování roztoků nebo k odpařování roztoků při krystalizaci.  
Vyrábí se z porcelánu či ze skla a mívá průměr 40-230 mm. Misku dáváme na vroucí vodní 

nebo pískovou lázeň. (5) 

 

Obr. č. 36: Porcelánová odpařovací miska 

3.7 Destilační pomůcky 

Destilace je způsob oddělování kapalných látek, který je založen na rozdílné teplotě varu. 

Podle způsobu provedení destilace můžeme destilace rozdělit na několik druhů: jednoduchá 

destilace, frakční destilace, rektifikace, destilace za sníženého tlaku, destilace vodní parou a 
azeotropní destilace. (4) 

Pro všechny typy destilace je nutná celá řada laboratorního skla, jako jsou například chladiče, 

nástavce, alonže atd. 

3.7.1 Claisenův nástavec 

Claisenův nástavec se používá zejména u destilace za sníženého tlaku, kdy chceme oddělit 
v roztoku dvě složky, z toho jedna je teplotně proměnlivá.  
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Obr. č. 37:Claisenův nástavec 

3.7.2 Alonž 

Alonž je sklo, které se používá k jímání destilátu z destilační aparatury. Nasazuje se většinou 

zábrusem nebo pryžovou zátkou k vodnímu chladiči nebo může být přímo jeho součástí.(7) 

Existují i vakuové alonže s trubičkou pro přívod vakua. 

 

Obr. č. 38: Alonž 

3.7.3 Chladiče 

Chladiče jsou tvořeny skleněnou chladicí (kondenzační) trubkou. Rozlišujeme chladič 

Liebigův (přímý), kuličkový (dle Allihna), spirálový, Dimrothův a vzdušný. U většiny z nich 
je chladicí trubka obalena skleněným pláštěm, který má dva vývody, jeden pro přívod a druhý 

pro odtok chladicí vody. Chladič může být i jednoplášťový (vzdušný chladič). (5),(5),(8) 

Při destilaci je nejvhodnější Liebigův chladič. Z chladičů s vnitřním chlazením je 

nejúčinějšíDimrothův, protože má velký chladicí povrch a velkou rychlost průtoku vody. Je 
vhodný pro kondenzaci par nízkovroucích organických rozpouštědel. (5),(4) 



 

Obr. č. 39: Aparatura pro destilaci

Obr. č. 40: Destilační most, který obsahuje chladič
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Aparatura pro destilaci 

Destilační most, který obsahuje chladič 
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3.7.4 Destilační kolona 

Destilační kolona se používá k uzavření varných baněk, kde dochází k dlouhodobému varu 
reakční směsi. Pokud by nebyla použita destilační kolona, časem dojde k vypaření 

rozpouštědla. Destilační kolona nasazená na varnou baňku způsobuje kondenzaci 

rozpouštědla, které se tak vrací do reakční nádoby. 

 

Obr. č. 41: Destilační kolona 

3.8 Porcelán 

Porcelán je více chemicky, mechanicky i tepelně odolnější než sklo, ale jeho nevýhodou je 

neprůhlednost. Jeho teplota měknutí je asi 1400°C, proto se používá pro práci při vyšších 
teplotách a v agresivním prostředí. Koncentrované kyseliny, s výjimkou kyseliny fosforečné 

za tepla a kyselina fluorovodíkové, nepůsobí na porcelán. Za tepla jej však leptají i 

koncentrované alkalické roztoky.(5) 

3.8.1 Büchnerova nálevka 

Büchnerova nálevka je porcelánová nálevka sloužící k filtraci za sníženého tlaku, kdy se 
snažíme získat nerozpustný produkt. Má ploché perforované dno, kam se vkládá filtrační 

papír. Filtrační papír zachytí pevnou látku a roztok proteče do odsávací baňky pod nálevkou. 

Filtrační papír musí mít přesnou velikost, aby dobře přilnul ke dnu nálevky. Je pojmenována 

po německém chemiku Eduardu Büchnerovi. 
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Obr. č. 42 a 43:Büchnerova nálevka z porcelánu 

3.8.2 Lodička 

Lodička je nádoba, která slouží k navažování tuhých látek na analytických vahách. 

 

Obr. č. 44: Navažovací lodička. 

3.8.3 Žíhací kelímek 

Žíhací kelímek je tenkostěnná nádobka ve tvaru pohárku, která může být opatřena víčkem. 
Používají se při zahřívaní na vysoké teploty. Při zahřívání se mohou z kelímku uvolňovat 

plyny, protože víčko záměrně nedoléhá. Vyrábí se z porcelánu nebo z vhodného inertního 

kovu (platina, litina) (5), (6) 
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Obr. č. 45: Žíhací kelímky různé velikosti 

3.8.4 Kapkovací destička 

Kapkovací destička je malá obdélníková destička s několika malými jamkami v řadách vedle 
sebe. Vyrábí se buď z čirého skla, nebo porcelánu. Porcelánová destička se používá při 

provádění analytických reakcí, při kterých vznikají barevné sraženiny. Na skleněné 

pozorujeme bílé sraženiny. 

 

Obr. č. 46:Kapkovací destička z porcelánu 
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3.9 Kovové pomůcky 

Kov je velmi pevný materiál, není křehký a dobře vede teplo. Jedinou nevýhodou ocelových 

předmětů je, že snadno podléhají korozi. Některé pomůcky jako jsou svorky a držáky se 

vyrábějí ze slitin hliníku, a proto jsou odolnější vůči korozi. Bohužel mají ale nižší tepelnou 
odolnost než ocel. Platinové předměty jsou chemicky i tepelně velmi odolné, nesmí se však 

zahřívat v redukční části plamene kahanu. Způsobí to jejich křehnutí. Za vyšších teplot prudce 

reagují s uhlíkem, na což je potřeba dávat pozor, jinak dojde k jejich znehodnocení. 

Nevýhodou platiny a platinových slitin je její vysoká cena. (5), (8) 

Nejzákladnější pomůcky z kovu jsou stojany, svorky, držáky, kruhy žíhací a filtrační, triangly 

a drátěné síťky. 

3.9.1 Laboratorní stojan 

Laboratorní stojan se skládá z kovové tyče, na kterou pomocí svorek a držáků upevníme různé 

aparatury. Podstavu stojanu tvoří kovová základová deska. 

3.9.2 Filtrační kruh 

Filtrační kruh je určen na držení nálevky při filtraci a má většinou plastový okraj. 

3.9.3 Varný kruh 

Obr. č. 47: Varný kruh    Obr. č. 48: Filtrační kruh s plastovou výplní 
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Obr. č. 49: Svorky na zábrus NZ29 a NZ14 

3.9.4 Triangl na žíhací kelímek 

Triangl je ocelová pomůcka složená ze tří drátů provlečených keramickými trubičkami. 
Pomocí trianglu uchycujeme kelímek při žíhání 

 
Obr. č. 50: Triangl 
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Obr. č. 51: Křížová svorka, držák se svorkou a jednoduchý držák 
 

 
Obr. č. 52:Správné upevnění držáku se svorkou na stojan 
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Obr. č. 53: Špachtle, lžička a pinzeta 

3.10 Plastové pomůcky 

Plast je v poslední době více a více používaným materiálem. Dříve se především používal 
pryž (hadice, zátky), ale nyní se vyrábí i z jiných materiálů. Například: polyetylen a propylen 

(střičky, nálevky, pipety, zkumavky). Polyvinylchlorid (PVC) se využívá na hadice, rukavice 

a jiné ochranné pomůcky. 

3.10.1 Laboratorní střičky 

Laboratorní střičky jsou plastové nádoby s plastovým víkem a výtokovou trubicí. Pomocí 
střiček naléváme kapaliny do nádob nebo na přesně určené místo. 

 

Obr. č. 54: Plastové střičky 
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3.11 Zařízení 

3.11.1 Plynový kahan 

Plynové kahany jsou laboratorní zařízení, která se skládají z podstavce, z kterého ústí trubice 
pro přívod plynu. Ve spodní části je šroub k regulaci přívodu plynu a vzduchu. Plyn jde až 

k otvoru pro vzduch a společně stoupají hořákovou trubicí vzhůru, kde hoří. 

Existují různé druhy kahanů jako je Bunsenův, Tecluho a Mekerův, které se odlišují svou 
konstrukcí. Pomocí různých typů kahanů dosáhneme rozdílných maximálních teplot a tvaru 

plamene. Nejchladnější plamen má Bunsenův kahan a nejteplejší Mekerův. (3), (5) 

Plamen kahanu nemá všude stejnou teplotu. Rozlišujeme proto dva sektory podle barvy a 

teploty plamenu. Chladné tmavé jádro je část plamene, která se označuje jako redukční kužel 
a obsahuje nespálenou směs vzduchu a plynu. Skládá se také z nesvítivého obalu, ve kterém 

dojde k dokonalejšímu spalování a tím i k dosažení vyšší teploty. Zvětšením přívodu vzduchu 

do kahanu se kužel zkracuje. Může dojít i k tzv. zaskočení plamene a směs začne hořet uvnitř 

kahanu. Viditelně se to projeví zezelenáním plamene a kahan začne vydávat charakteristický 
chrčivý zvuk. Za těchto okolností je nutné kahan zavřít přívod plynu a nechat kahan 

vychladnout. (3), (5) 

 

Obr. č. 55: Tecluho plynový kahan 
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3.11.2 Váhy 

Vážení je jedna z nejzákladnějších metod prováděných v chemické laboratoři, proto jsou 
nezbytnou součástí laboratoře kvalitní váhy. Mohou být mechanické nebo dnes častěji 

používané digitální. Váhy dělíme podle kritéria váživosti (maximální hmotnost, kterou váha 

zváží) a podle citlivosti neboli přesnosti vah na váhy technické (předvážky) a na analytické. 
Veškeré váhy (především analytické) musíme udržovat v maximální čistotě, abychom zaručili 

jejich správnost fungování. Z toho důvodu by měly být v čistém prostředí s menší vlhkostí 

bez průvanu, otřesů a se stabilní teplotou. (3), (5) 

Obr. č. 56 a 57: Analytická váha a předvážka 

Vážení na digitálních vahách je méně náročné než na mechanických. Pozor musíme dát na 

maximální hmotnost, kterou lze na vahách zvážit. Na váhy umístíme prázdnou nádobu, do 
které budeme danou látku vážit a zmáčkneme tlačítko „Tare‘‘, tím na vahách nastavíme 

nulovou hodnotu. Poté už můžeme do nádoby vkládat požadované množství látky. (3) 

3.11.3 Teploměry 

Ke stanovení teploty reakční směsi slouží teploměry. Dříve se používaly teploměry především 

rtuťové, dnes se používají vhodná organická rozpouštědla, která jsou pro lepší odečítání 

hodnot obarvena modře nebo červeně. Skleněné teploměry jsou plněny alkoholem (rozsah od 
–200 do 78 °C, rozsah je závislý na druhu alkoholu) nebo rtutí (rozsah od –37 do 356 °C) a 

také se v laboratoři setkáváme s digitálními teploměry.V destilačních aparaturách se běžně 

používají zábrusové teploměry, které se vsouvají do Claisenova nádstavce. 



41 
 

 

Obr. č. 58: Skleněný teploměr 

3.11.4 Rotační vakuová odparka 

Rotační vakuová odparka je laboratorní zařízení, které slouží k rychlému odpaření velkého 
množství rozpouštědla a získání pevné (nebo netěkavé kapalné) látky. Skládá se z baňky, 

která je připojena na přívod vakua. Baňka obsahující roztok vzorku rotuje a tím se zvětší 

povrchová plocha vzorku. Dojde k urychlení odpařování těkavější složky (rozpouštědla), 
respektive se sníží bod varu vlivem snížení tlaku. Toto zařízení se používá při destilaci za 

sníženého tlaku, zahušťování, vysoušení nebo při krystalizaci. 

 

Obr. č. 59: Rotační vakuová odparka 
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3.11.5 Refraktometr 

Refraktometry jsou přístroje, které slouží ke stanovení indexu lomu. Nejpoužívanějším je 
Abbeho refraktometr, kterému stačí k měření pouhá kapka vzorku, která se kápne mezi dva 

hranoly. (6) 

 

Obr. č. 60: Abbeho refraktometr 

3.11.6 Bodotávky 

Bodotávky jsou zařízení, které se používají ke stanovení teploty tání. Je to elektricky 
vyhřívaná plotýnka ve spojení s mikroskopem a teploměrem. Když necháváme látku tát, 

můžeme ji pozorovat mikroskopem, kterým vidíme i teploměr. Výhodou je, že nám ke 

stanovení teploty tání postačí velmi malé množství látky (několik krystalků), z toho důvodu 
můžeme pracovat v mikro až v submikroměřítku. (miligramy až mikrogramy). (6) 

 

Obr. č. 61:Bodotávek 
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Pomocí bodotávku nezjistíme přesnou hodnotu teploty tání vzorku, ale rozmezí teplot, ve 

kterém vzorek taje. Zaznamenáváme dvě teploty, nejprve tu, při které se začínají krystaly 

vzorku bortit a jako druhou teplotu, při které je celý objem vzorku kapalný. 

3.11.7 Magnetické míchačky 

V první řadě je nutné rozlišovat dva pojmy. Míchačka je přístroj, na rozdíl od míchadla, což je 
součástka, jejíž pohybem způsobíme míchání. Časté magnetické míchačky dnes slouží nejen 

k míchání, ale i k zahřívání vzorku. Existují i míchačky s více místy pro vzorky. (6) 

 

Obr. č. 62: Magnetická míchačka (9) 

3.11.8 NMR spektrometr 

Nukleární magnetická rezonance (NMR) je metoda, která umožňuje kvantitativní a 
kvalitativní analýzu vzorku. Na obrázku je stolní (benchtop) NMR spektrometr, který 

umožňuje měřit jádra 1H a 19F. Rezonanční frekvence jader 1H je 60 MHz. Součástí 

spektrometru je permanentní magnet, který nevyžaduje (na rozdíl od supravodivých NMR 

magnetů) chlazení kryokapalinami. 

Vzorek se do magnetu vkládá v 5 mm skleněné kyvetě, pro měření není nutné použít 

deuterované rozpouštědlo. 
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Obr. č. 63,64 a 65: NMR spektrometr 

3.11.9 Infračervený spektrometr 

Infračervená spektroskopie je metoda kvalitativní a kvantitativní analýzy, studuje absorpci 

infračerveného záření vzorkem. Na snímku je spektrometr umožňující měření v reflexním 

módu metodou zeslabeného úplného odrazu (ATR – AttenuatedTotalReflectance) 

Při této měřicí technice není nutné vzorek nijak upravovat, pouze se umístí na krystal 

(nejčastěji z diamantu) a v případě pevné látky se přitlačí pomocí hrotu. Kapaliny měříme bez 

přítlaku. 
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Obr. č. 66: Infračervený spektrometr 

3.11.10 Plynový chromatograf 

Plynový chromatograf je zařízení určené k separaci a identifikaci směsí. Kapalná směs je 
injektována do kolony umístěné v temperovaném prostoru. Kolona je naplněna stacionární 

fází, nejčastěji silikagelem, vzorek je kolonou unášen pomocí mobilní fáze (nosného plynu). 

Na koloně dochází k separaci složek směsi, separované složky jsou z kolony unášeny 

k detektoru, který umožňuje určení identity složek. 

 

Obr. č. 67: Plynový chromatograf 
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4 TEST 

1. Určete, o jaký typ chyby se jedná: „Tato chyba má při opakovaném měření za stejných 

podmínek stejnou hodnotu.“                    
a)hrubá chyba  b) soustavná chyba c) absolutní chyba d) náhodná chyba 

2. Která z laboratorních pomůcek neslouží jako odměrná nádoba:          

a) pipeta b) pyknometr  c) Erlenmayerova baňka d) odměrná baňka 

3. Laboratorní sklo na obrázku se nazývá………………………… 

 

4. Využití dělicí nálevky:……………………………………………………………… 

5. Mezi destilační pomůcky nepatří:      
 a)Claisenův nástavec   b) lodička c) chladič  d) alonž 

6. Při filtraci chemicky agresivních roztoků se používá…………………… 

7. Jaký typ plynového kahanu je na obrázku: 

 

a)Bunsenův  b) Mékerův  c) Tecluho 
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8. Stručně popište nedělenou pipetu (její tvar a vlastnosti): 

………………………………………………………………………………………… 

9. Byrety jsou odměrné nádoby kalibrované na ………………… 

10. Nálevka se používá při: 

a) filtraci  b) titraci  c)krystalizaci   d) destilaci 

4.1 Řešení 

1. b) 

2. c) 

3. Titrační baňka 

4. K oddělení například dvou nemísitelných kapalin. 

5. b) 

6. Filtrační nálevka (nuč) 

7. c) 

8. Nedělená pipeta je ve střední části válcovitě rozšířená a je určená přesně na jeden 

objem. Proto má pouze jednu rysku umístěnou v úzkém hrdle nad rozšířenou částí 
(rezervoárem). 

9. Vylití 

10.  a) 
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5 ZÁVĚR 

Ve své práci, která má sloužit jako výukový materiál, jsem v první části zpracovala teorii 

chyb, které se mohou vyskytnout v průběhu měření experimentů. Popsala jsem jednotlivé 
typy chyb a klasifikovala je podle různých hledisek.  

Hlavní část mé práce tvoří fotky laboratorních pomůcek, které jsem nafotila digitálním 

zrcadlovým fotoaparátem Nikon D5300. Fotografie byly pořízeny ve výukových laboratořích 
Ústavu chemie Masarykovy univerzity a v chemické laboratoři Gymnázia Brno, Křenová. 

Jednotlivé pomůcky jsem roztřídila do kapitol podle jejich složení a vzhledu a napsala k nim 

stručný popis o jejich použití.  

V další části práce jsem uvedla několik přístrojů, se kterými se vysokoškolští studenti 
setkávají v pokročilém praktiku při identifikaci syntetizovaných látek.  

V poslední části mé práce jsem vytvořila jednoduchý test, který může být použit k prověření 

znalostí studentů před vstupem do laboratorního cvičení. 

Předložená práce bude zpřístupněna vysokoškolským studentům na webových stránkách 
přírodovědecké fakulty a bude doporučena jako studijní materiál. 
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