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Indigo 

Teorie: Indigo je modré barvivo původně získávané z rostliny indigovník pravý (Indigofera 

tinctoria), která roste v tropických a subtropických oblastech. Přírodní indigo se používalo 

především k barvení oděvů (džínů, námořnických uniforem, pracovních oděvů), ale také 

k modrotisku. V současnosti se přírodní indigo používá k barvení domácích textilií a 

v restaurátorství.  

   

Struktura indiga byla objevena v roce 1870 a v roce 1897 začala jeho průmyslová výroba. 

Na začátku 21. století se odhadovala celosvětová roční spotřeba syntetického indiga na 

17 000 tun, z toho se cca 90% používalo k barvení džínů. 1 kg syntetického indiga se 

prodával za cca 24 €, spotřeba na jedny kalhoty se udávala 3-12 g. 

 Indigo je nerozpustné ve vodě, proto jím oděvy nemohou být obarveny přímo. Indigo se 

nejprve redukuje na bezbarvé leucoindigo, které je rozpustné ve vodě. Poté se barvené 

oblečení vloží do barvící lázně. Po vyndání barveného oblečení z barvící lázně proběhne 

oxidace leucoindiga vzdušným kyslíkem a vzniká ve vodě nerozpustné intenzivně modré 

indigo. 

  
 Při tradiční výrobě indiga se z nadrcených stonků keřů indiga během desetihodinové 

fermentace ve studené vodě uvolní žluté leucoindigo. Výluh se přefiltruje a za stálého 

míchání se působením vzdušného kyslíku vysráží modré indigo, které se usuší a slisuje. 

Sklizeň keřů indiga probíhá 2x-3x ročně. V Indii se z hektaru sklidí cca 10 tun rostlin, na 

1 kg barviva je třeba cca 250 kg rostlin.  

Odkaz na video o tradiční výrobě indiga (9:47 min) 

https://www.abicko.cz/clanek/video/15625/nejslavnejsi-tradicni-barva-jak-se-vyrabi-

indigo.html  

https://www.abicko.cz/clanek/video/15625/nejslavnejsi-tradicni-barva-jak-se-vyrabi-indigo.html
https://www.abicko.cz/clanek/video/15625/nejslavnejsi-tradicni-barva-jak-se-vyrabi-indigo.html


Chemikálie: 1,6 g hydroxidu sodného NaOH,   (nebo 80 ml 2% vodného roztoku NaOH) 

0,4 g dithioničitanu sodného Na2S2O4,  

voda H2O, 

modré džíny. 

Pomůcky: kádinka 150 ml, 

tyčinka, 

  kádinka 1 000 ml, 

  trojnožka, síťka, kahan.    (nebo magnetická míchačka s ohřevem) 

Postup: Do kádinky (150 ml) nalijeme 80 ml vody, přidáme 1,6 g hydroxidu sodného a mícháme 

skleněnou tyčinkou, dokud se hydroxid nerozpustí.  

Pak do kádinky přidáme 0,4 g dithioničitanu sodného a opět mícháme do rozpuštění. 

V kádince máme bezbarvý roztok. 

Nyní vložíme do kádinky rozstříhané kousky modrých džínů a zahříváme k varu. Můžeme 

pozorovat, že se roztok v kádince začíná zbarvovat do žluta. Probíhá redukce indiga 

obsaženého v džínách na leucoindigo, které přechází do roztoku.  

Po chvíli si můžeme všimnout, že u hladiny vzniká modré zbarvení, dochází k oxidaci 

leucoidiga na indigo. Pokud směs v kádince intenzivně mícháme, probíhá oxidace rychleji 

a kapalina v kádince modrá. 

Přestaneme kádinku zahřívat, počkáme, až trochu zchladne a opatrně ponoříme kádinku 

do velké kádinky (1 000 ml) naplněné vodou. Dojde k rychlé oxidaci leucoindiga na 

indigo, žlutá barva se lavinovým efektem změní na modrou. 

   

Poznámka: Pokus byl inspirován videem Extracting the dye in jeans. Pokud nemáte potřebné 
chemikálie nebo laboratoř, doporučuji studentům pustit následující video (17:24 min). 
https://www.youtube.com/watch?v=67kyi5hLnA4 

Zdroje:  https://cs.wikipedia.org/wiki/Indigo 

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Indigovn%C3%ADk_prav%C3%BD 
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