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Scénář a podkladový materiál pro lektory 

 
Hodina moderní chemie je aktivita pro středoškolské studenty, jejímž hlavním cílem je studentům 
atraktivním způsobem chemii jako důležitý a perspektivní obor, bez něhož se neobejde náš 
každodenní život. Tento scénář vychází z aktivit konaných v minulých letech a reflektuje 
zkušenosti lektorů s různými věkovými skupinami a různými tematickými segmenty.  
Toto shrnutí ovšem nepředstavuje fixní průběh hodiny, naopak, od lektorů se vyžaduje značná 
míra flexibility a schopnosti operativně reagovat na otázky studentů, či přizpůsobovat směr 
diskuze podle jejich zájmu.  
 
Základní předpoklady: 

 celé pásmo je určené přesně na jednu vyučovací hodinu 
 protože se často prezentuje 4 – 5 hodin po sobě, musí být možná krátká příprava 

(10 minut) 
 hodinu vedou dva lektoři (to jednak umožňuje možnost jejich vzájemné diskuse a zároveň 

je to nutné z hlediska přípravy pokusů během hodiny, kdy jeden lektor diskutuje se 
studenty a druhý připravuje experiment) 

 luminiscenční experimenty vyžadují kvalitní zatemnění 
 

Struktura hodiny moderní chemie 
Úvod 

Lektory představí vyučující jako hosty, kteří přijeli z vysoké školy studentům něco povědět o 
chemii netradiční formou. Lektoři poděkují vyučujícímu za pozvání a doplní, co je jejich 
profesním oborem (velmi stručně).  
Pro navození neformální diskuze se do pléna zeptat, kdo nemá rád chemii a případně proč. 
Navázat tím, proč jsme vlastně přijeli a představit strukturu hodiny, aby studenti věděli, co je 
čeká. Na tabuli se napíší tři hesla, totiž že: 
 



1. Chemie je užitečná a všudypřítomná 
2. Chemie je zábavná 
3. Chemie je moderní 

 
Vzhledem k tomu, že realizace pokusů se může v jednotlivých případech poněkud měnit a 
zejména diskuze se mohou protáhnout, je třeba kontrolovat čas – prezentace musí skončit se 
zvoněním. Hlídání času je třeba elegantně přesunout na studenty – vyzvat nějakého odpovědného 
studenta, aby lektory upozornil 5 minut před koncem hodiny. 
 

1. Chemie je užitečná a všudypřítomná 
 
Pokračuje neformální diskuze formou soutěže o tričko a další propagační předměty. Chceme 
studentům ukázat, že aplikace chemie jsou všudypřítomné a že i ostatní významné obory lidské 
činnosti chemii přinejmenším potřebují. Studentům ve dvou větách vysvětlíme pravidla této 
minisoutěže a představíme ceny – požádáme studentka či studentku, aby je ujal role "modela", 
který si obleče tričko, o které se bude soutěžit. Položíme soutěžní otázku v jedné z těchto variant: 
 
Varianta A: Uveďte obor lidské činnosti, ve kterém je nejméně chemie. 
Varianta B: Který obor lidské činnosti je důležitější než chemie? 
 
Studenti odpovídají, jeden z lektorů studenty vybízí k odpovědím, druhý zapisuje jednotlivé 
postřehy na tabuli. Následně lektoři okomentují jednotlivé odpovědi, mohou s odpověďmi naoko 
polemizovat, zábavně a třeba i trochu demagogicky (např. medicína je důležitější než chemie, ale 
přitom kde by byla bez chemie, takže to nemůže být úplně pravda...), snaží se ukázat, že 
prakticky v každém oboru lidské činnosti se s chemií v nějaké podobě setkáme. V této části je 
nezbytná schopnost lektorů improvizovat a přizpůsobit se odpovědím studentům. 
Následně probíhá hlasování, kdy studenti sami hlasují, kdo z nich měl nejlepší nápad. Vítěz 
obdrží tričko, případně další studenti jiné propagační materiály podle možností. 
 
Pokračuje se vybráním dvou dobrovolníků, které požádáme, aby rozmotali poster, na kterém jsou 
uvedeny dva vzorce organických látek a další dobrovolník je požádán, aby přečetl názvy 
sloučenin. Otázka na studenty – poznali jste, které to jsou látky? Studenti je sice nepoznají, ale 
následně se jim vysvětlí, že se s nimi setkáváme v každodenním životě, jedná se o vonné látky – 
citrusovou silici a růžovou esenci – v tom okamžiku některého studenta postříkat sprejem s vůní 
růže. K tomu podat menší výklad, kde se v pomerančích silice nachází, jak se získává růžová 
esence z okvětních lístků apod.) Následně studenty zklidnit a vysvětlit jim, že chemie je z velké 
části založena na "složitých znalostech", ale na druhou stranu jsou tyto speciální znalosti vysoko 
hodnocené. Představit chemii jako logický obor – molekuly sice studenti nepoznali, ale i oni 
poznají, že se jedná o organické a tedy hořlavé látky. 
 



Pokus: Dotaz do pléna: Hoří pomeranč? Následně se provede efektní demonstrace zapálení silice, 
která vystřikuje při prořezávání slupky pomeranče loupátkem. Na doplnění je možné zapálit i 
před tím použitý sprej.  
 
Nyní je vhodná chvíle k předání propagačních materiálů. Vyzveme studenty, zda znají některé 
říkanky umožňující si zapamatovat skupiny či periody periodické tabulky prvků. Následně 
některé doplnit a rozdat propagační tabulky, tužky a další materiál. 
 

 
2. Chemie je zábavná 

s podtitulem, jitří všechny smysly 
 
Uvedeme tím, že když tvrdíme, že chemie jitří všechny smysly, ukážeme si např. efektní pokus 
s luminiscencí. Jeden lektor vysvětluje, že luminiscence je cizí slovo pro světélkování (lat. lumen 
= plamen), druhý připravuje experiment. 
 
Pokus: Oxidace luminolu peroxidem vodíku. Vysvětlit, jaké látky jsou v připravených roztocích 
a že po smíchání světélkují. Pokus provést bez katalyzátoru a vysvětlit pojem rychlosti reakce a 
katalýzy. Po té přidat železitou sůl – roztok se rozsvítí. Komentovat využití reakce 
v kriminalistice – důkaz železa v hemoglobinu. 
 
Pokračovat ve výkladu o luminiscenci v různých formách – luminiscence živých organismů = 
bioluminiscence (tlející dřevo, světlušky, tropické mouchy a hlubinné ryby či mořské řasy). 
 
Vznést dotaz na využití luminiscence v každodenním životě – vypůjčit si od nějakého studenta  
mobilní telefon, demonstrovat podsvícený barevný displej a vysvětlit klíčovou roli chemie při 
návrhu a syntéze "chytrých" molekul, které dokáží převést elektrickou energii na světlo 
(elektroluminiscence). Pokud jsou k dispozici, předvést rozsvícení zářivky a vysvětlit její princip 
(luminofor, který přeměňuje UV-složku světla na viditelnou a princip vzniku bílého světla). 
 
Vznést vzdáleně nesouvisející dotaz, zda studenti chodí na diskotéku a co si berou na sebe. Vždy 
někdo prohlásí, že bílé tričko, protože na diskotékách začne světélkovat (pod trubicemi s černým 
světlem, tj. zdrojem UV-záření). Vysvětlit použití optických zjasňovačů v pracích prášcích a 
souvislost s luminoforem v zářivkách. Možno též doplnit principem světélkování toniku 
(přítomnost chininu a dalších organických látek, které pod ultrafialovým světlem světélkují. 
 
Tato část hodiny je výrazně založena na diskuzi se studenty, kteří musejí jakoby mimochodem 
sami přicházet na to, že chemie a její aplikace jsou na každém kroku a z tohoto pohledu jdou 
každým dnem či každou hodinou praktikujícícmi chemiky. 
 



3. Chemie je moderní. 
 
Uvést tím, že chemie, to nejsou jen nudné poučky, definice a spousta rovnic popisujících výrobu 
chemikálií, ale také moderní a zajímavé materiály jako jsou třeba supravodiče. Otázka do pléna: 
Co to je supravodič? Následuje vysvětlení pojmu supravodivosti a nutnosti dosažení nízké teploty 
(pod hodnotu kritické teploty). Srovnat běžná chladící média – kapalné helium, kapalný dusík a 
suchý led. 
 
Pokus: Představit suchý led – forma oxidu uhličitého vznikající pod velkým tlakem za chlazení. 
Za normálního tlaku se přeměňuje na přímo na plyn – pojem sublimace. Prakticky předvést 
vhození kostky suchého ledu do nádoby s vodou a detergentem. Urychlení přestupu tepla způsobí 
rychlý vývoj plynu (chemický "Hrnečku, vař!"). 
 
Diskutovat cenu chladicích médií a nutnost použití dusíku pro současné supravodivé materiály. 
Představit materiál YBaCuO, vysvětlit, že se jedná o oxidickou keramiku, která je při pokojové 
teplotě izolantem.  
 
Pokus: Ochlazení tablety kapalným dusíkem pod kritickou teplotu, komentovat postupnou změnu 
intenzity varu v závislosti na teplotě tablety. Pomocí neodymového magnetu demonstrovat 
Meissnerův jev, tj. levitaci magnetu nad supravodičem. Diskutovat využití supravodičů (silné 
elektromagnety – magnetická rezonance, rychlovlaky pohybující se na magnetických polštářích 
apod. 
 
Pokračovat tím, že kapalný dusík jako atraktivní substanci využijeme pro několik dalších pokusů. 
Extrémně nízká teplota způsobuje často změnu mechanických vlastností. 
 
Pokus: Studentům ukážeme gumovou hadici a vyzkoušíme, jaký vydává zvuk při "poklepání" o 
lavici. Zchladíme ji v kapalném dusíku a test opakujeme. Hadice ztvrdne a následně ji můžeme 
kladivem roztlouci na kousky a vytvořit "gumové střepy".  
 
Pokus: Podobně můžeme  v pinzetě zmrazit kousek gumy ve tvaru ostrého klínku a pak jej 
zatlouci do dřevěné podložky (smrkové dřevu) – vytvořit "gumový hřebík", který po ohřátí získá 
zpět vlastnosti gumy.  
 
Diskuze pokračuje dotazem na využití kapalného dusíku v medicíně (zmrazování spermatu, 
vypalování bradavic).  
 
Pokus: Vyzveme dobrovolníka, který si od nás nechá vypálit "bradavici" (nakreslíme mu ji fixem 
na hřbet ruky. Při opatrném polévání ruky dusíkem se nic nestane, studentu pouze cití chlad, ale 
nepopálí se. Vysvětlit Leidenfrostův efekt a poukázat na analogické "běhání" kuliček vody po 
rozpálené plotně. 
 



Jeden z lektorů přináší karafiát a dává přivonět některé ze studentek a ptá se, proč květiny voní. 
Spolu se studenty dospějeme k závěru, že za vůni jsou zodpovědné těkající vonné silice, o 
kterých již byla řeč na začátku hodiny. A vyzkoušíme, co se stane, pokud květ zamrazíme na 
teplotu kapalného dusíku. 
 
Pokus: Karafiát vložíme do dusíku a počkáme, až přestane vřít (úplné vychlazení květu). Po 
vytažení dáme stejné studentce přivonět – přičichnutím ke kouřící květině potvrdí, že ztratila 
vůni. To však není jediná změna, rostlinná tkáň také zásadně změnila mechanické vlastnosti – 
úderem se karafiát rozpadne na drobné kousky, které při dopadu na pevnou podložku "zvoní jako 
sklo". 
 
Dusík se dá využít i ke gastronomickému experimentu – je totiž chladícím médiem, které 
uvolňuje velké množství plynu – a toho se dá využít při výrobě zmrzliny. 
 
Pokus: Do šlehačky se předem před hodinou rozpustí moučkový cukr. Při samotném experimentu 
se směs ochutí vhodnou aromatickou látkou a zdůrazní se, že se jedná o neškodné "éčko". 
Zmrzlinu dobarvíme odpovídajícím barvivem a ve velkém misce se za intenzivního míchání směs 
chladí kapalným dusíkem. Ze směsi se valí efektní oblaka dýmu a zmrzlina je hotová během 
několika desítek sekund. Pomocí kopečkovače porcujeme na tradiční kornoutky a rozdáváme 
studentům. 
 
Následuje další otázka do pléna – jak se mění objem plynu s teplotou? Demonstrujeme tak, že 
definované množství vzduchu v balónku zchladíme dusíkem. Lektoři se vzájemně požádají o 
balónek a jeden z nich vytáhne prezervativ – barevný a aromatizovaný. Poznámka o tom, že se 
opět jedná o chytrý materiál z rukou chemiků s přesně definovanými vlastnostmi – tloušťka, 
pružnost, barva, vůně a chuť, lubrikace. Opět můžeme požádat o potvrzení toho, že prezervativ 
voní. 
 
Pokus: částečně nafouknutý prezervativ opatrně polévat dusíkem – dochází k extrémní kontrakci, 
prezervativ se scvrkává, ztrácí pružnost a připomíná mikrotenový sáček. Týž student po 
přivonění potvrdí, že prezervativ přestal stejně jako karafiát vonět. Po chvilce se objem 
prezervativu a jeho vlastnosti vrací do normálu.  
 
Závěrečný pokus: prásknutí prezervativu – do půllitrové PET-láhve se nalije trochu kapalného 
dusíku, přes hrdlo se přetáhne prezervativ a tenkým provázkem se pevně uváže (tuto operaci je 
třeba provést relativně rychle, aby prezervativ ve spodní části neskřehl). Láhev s dusíkem se vloží 
do kádinky s vodou z důvodu rychlejšího přestupu tepla. Z malého množství dusíku vzniká velké 
množství dusíku plynného, který nafukuje prezervativ do obřích rozměrů a nakonec praskne a 
vyvalí se s něj oblak páry. Tento "výbuch" je třeba načasovat přesně na konec hodiny, je 
přirozenou tečkou za celou prezentací.  

Lektoři poděkují za pozornost a vyzvou studenty k případné diskuzi o studiu chemie a nabídnou 
zodpovězení případných dotazů. 
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Scénář a podkladový materiál pro lektory 

Prezentace HMCH II si klade stejné základní cíle jako pilotní projekt Hodiny moderní 
chemie, tedy především: 

 Vzbudit zájem o chemii a obecně o přírodní a technické vědy 

 Ukázat, že chemie je zajímavá a zábavná 

 Ukázat, že chemie představuje lákavou kariérní volbu 

 Podpořit středoškolské pedagogy v situaci, kdy provádění experimentů na školách 
je komplikované z důvodů materiálních i legislativních. 

Zdůrazněme, že primárním cílem přitom není přilákat studenty ke studiu chemie, nýbrž 
pomoci vytvořit pozitivní obraz  této důležité oblasti lidské činnosti i u studentů, kteří chemii 
studovat nechtějí, ba mnohdy si ji i protiví. I student, který půjde studovat zcela odlišné 
obory, by měl střední školu opouštět s vědomím, že svět, ve  kterém žijeme je pochopitelný a 
zajímavý. Paradoxně tento poněkud jinak orientovaný přístup může v konečném důsledku 
vést k tomu, že někteří studenti se pro studium chemie nakonec skutečně rozhodnou. 

Téma Chemie a energie je k výše uvedeným cílů výborně uzpůsobeno. S energií se studenti 
setkávají neustále, o jejím významu nikdo nepochybuje. Výroba, uskladnění, transport a 
použití různých forem energie představuje ústřední téma technologie 21. století . Zasahuje do 
řady oborů lidské činnosti, počínaje biologií a konče jadernou fyzikou. Chemie přitom 
představuje jakýsi přirozený svorník těchto oborů. Lektor by se v rámci přednášky oproti 
ostatním oborům neměl vymezovat, naopak by měl zdůrazňovat sepětí chemie s ostatními 
přírodními a technickými vědami. 

Hodina moderní chemie II je vedena dvojicí lektorů. Dva lektoři jsou nezbytní, neboť 
HMCH II obsahuje velké množství experimentů, přičemž bez dvou lektorů není možné svižně 



a dynamicky celou sérii prezentovat (jeden lektor experiment připravuje či uklízí, druhý ho 
uvádí či pokračuje v prezentaci). 

Hodina moderní chemie může být alternativně vedena s použitím datového projektoru. Tímto 
způsobem může být studentům předáno více informací. Tato varianta je vhodná spíše pro 
studenty starší a zapálenější. Naopak u mladších studentů hrozí nebezpečí přehlcení 
informacemi.  

Prezentace HMCH II je dosti univerzální z hlediska věku posluchačů, stejně dobře ji mohou 
sledovat sekundáni jako oktaváni. V prvním případě musí ale lektor očekávat daleko menší 
úroveň znalostí (v průměru, v konkrétních případech může být překvapen v obou směrech) a 
více se zaměřit na samotné experimenty než na jejich detailní vysvětlení. Samotné téma 
„energie“ je ale probíráno na středních školách již poměrně časně a přednáška tak může 
sloužit jako vhodný doplněk učiva.  

Hodina moderní chemie není prezentací v pravém slova smyslu, ale interaktivním a 
kontaktním programem. Studenti jsou provokováni k diskuzi a tam, kde to bezpečnost dovolí, 
se i účastní experimentů. Lektoři jsou lidé se širší znalostí, takže je možné dle vývoje 
prezentace diskutovat i o jiných nežli původně naplánovaných tématech.   

V následujícím textu je popsán modelový scénář. Scénář vychází s výše uvedených obecných 
úvah, přičemž každá lektorská dvojice si jej v intencích těchto zásad upraví do formy, která jí 
bude vyhovovat. Soustava předložených pokusů při rychlém provedení může být 
demonstrována v průběhu 45 minut, nicméně tato sada není v žádném případě konečná ani 
stálá. Vždy ale musí být kladen důraz na  

 Bezpečnost 

 Atraktivnost 

 Sdělnost 

 Snadnost přípravy pro 3 až 5 po sobě rychle navazujících prezentací   

V úvodu hodiny lektor poděkuje za pozvání a vysvětlí účel přednášky a základní strukturu, 
tak, aby se studenti v průběhu přednášky neztratili a přednáška se nezvrhla v „kupu 
pouťových pokusů bez ladu s skladu".  Struktura může být kupříkladu následující: 

A) Chemie a elektřina 

B) Tepelné stroje 

C) Koncentrovaná chemická energie  

Na začátku je užitečná menší iluze na téma energie. Studenty je možné vyprovokovat 
například otázkou, zda existuje jiná energie nežli energie atomového jádra. Drtivá většina 
běžných energetických zdrojů je totiž spojena s energií slunce a tím pádem s jadernou energií.  

 



A) Chemie a elektřina 

Tyto dva pojmy k sobě nedílně patří, výzkum elektřiny dostal mohutný impuls právě díky 
elektrochemickým zdrojům proudu (Voltův sloup, pokusy Galvaniho, Ampérovy).  Je možné 
opět začít s menši diskuzí, studenti z elektrochemických zdrojů proudu znají baterie či 
akumulátory (automobilový akumulátor, akumulátory v mobilních telefonech...), lektor může 
nechat studenty olíznout kontakty ploché baterie, vyzkoušet si podráždění zubních nervů 
alobalem či hliníkovou vidličkou atp. 

V rámci této kapitoly by se studenti měli nenásilnou formou dozvědět či upevnit si znalost, 
jaký je rozdíl mezi elektrolytickou celou a galvanickým článkem, s jakými 
elektrochemickými zdroji proudu se setkáváme v životě okolo nás a v neposlední řadě také 
o rychlém vývoji technologií v této oblasti, tedy o vysoce efektivních akumulátorech a 
o palivových článcích. V průběhu výkladu je zdůrazňován aspekt technologií šetrných 
k životnímu prostředí.  

Pokus 1: Elektřina z ovoce 

Pomůcky: Ovoce, ideálně pomeranč nebo citrón, železný hřebík, silnější měděný drát, 
digitální voltmetr (obr. 1) 

Hřebík a měděný drát se zapíchnou do dužiny citrusu, k elektrodám se připojí voltmetr a 
požádáme studenta, aby odečetl hodnotu napětí. Jde o jednoduchý galvanický článek, ve 
kterém dužina ovoce působí jako kyselý elektrolyt. Lektoři daný pokus vyloží a mohou také 
krátce diskutovat se studenty (Mění se napětí s druhem ovoce? A závisí na materiálu 
elektrod?). 

 

Obr. 1 Pomůcky pro demonstraci "elektřiny z ovoce" 

Pokus 2: Solární, elektrolytický a palivový článek 

Pomůcky: Demonstrační sada od firmy Udomi (pro demonstraci solárního článku, 
elektrolytické cely a palivového článku, obr. 2), intenzivní zdroj světla (např. halogenový 
reflektor) 



 

Obr. 2 Palivový článek – demonstrační sada 

V rámci tohoto pokusu je energie fotonů převedena na energii elektrickou pomocí solárního 
článku, vzniklá elektrická energie je převedena na energii chemickou ve formě vodíku a 
kyslíku (membránový elektrolyzér) a v membránovém palivovém článku je pak energie 
chemická převedena zpět na energii elektrickou. Vznikající elektrická energie se demonstruje 
roztočením vrtule elektromotorku, tj. konverzí na energii mechanickou. V průběhu pokusu je 
podán výklad o historii, současnosti a budoucím využití palivových článků. 

 

Obr. 3 Princip membránového palivového článku 

Pokus 3: Crooksův mlýnek (nebo též Crooksův radiometr) 

Pomůcky: Crooksův radiometr (obr. 4), intenzivní zdroj světla (viz pokus č. 2) 

Zde provedeme v konečném důsledku tutéž přeměnu energie, totiž přeměnu energie světelné 
na energii mechanickou, jako u Pokusu č. 2, nicméně přímo. V rámci pokusu lektor vysvětlí 
studentům historický význam Crooksova mlýnku. 



 

Obr. 4 Crooksův mlýnek 

Pokus 4: Vysokoteplotní supravodič 

Pomůcky: Supravodičová sada s vysokoteplotním supravodičem a neodymovým magnetem, 
kapalný dusík 

Supravodivost materiálu se prokáže díky Meissnerovu efektu, tj. díky levitaci permanentního 
magnetu nad supravodičem. Lektor vysvětlí a se studenty prodiskutuje skutečnost, že nestačí 
energii vyrobit, ale je třeba ji s rozumnými ztrátami dovést na místo spotřeby. Klíčový je 
odpor vedení a technologie supravodičů je z hlediska úspor velmi zajímavá. Chemie zde opět 
hraje zásadní roli v oblasti navrhování a testování nových materiálů. 

 

B) Tepelné stroje 

Stroje využívající nějakým způsobem elektrický proud se objevily až po jednoduchých 
tepelných strojích, které fungují na principu převodu tepla z tělesa o teplotě vyšší na těleso 
o teplotě nižší. Asi nejstarším strojem byl stroj Héronův (obr. 5), ale nejznámější jsou asi stroj 
parní a motor s vnitřním spalováním. 



 

Obr. 5 Herónův stroj 

 

Pokus 5: Parní stroj poháněný kapalným dusíkem 

Pomůcky: Model parního stroje (obr. 6), kapalný dusík. 

Tradiční parní stroj je vytápěn palivem, kdy se uvolněná tepelná energie využije k vytvoření 
horké tlakové páry, která stroj pohání. Naše modifikace využívá jako zdroj tlakového média 
kapalný dusík. Rychlost chodu parního stroje je v tomto případě o mnoho větší. 

 

Obr. 6  Model parního stroje 



Pokus 6: Stirlingův motor 

Pomůcky: Stirligův motor, tuhý podpalovač nebo tuhý líh, zápalky 

Stirlingův motor (obr. 7) využívá coby pracovní látky obyčejný vzduch. Ještě dnes se využívá 
k zužitkování nepotřebného tepla vznikajícího při chemických výrobách. Pokus je velmi 
efektní, Stirlingův stroj pracuje se značně vysokou frekvencí. 

 

Obr. 7 Schéma Stirlingova motoru 

Pokus 7: Pták Kejvák 

Pomůcky: Pták Kejvák, sklenice s vodou 

Jde o jednoduchý pokus, který studenti často znají (pták Kejvák se běžně prodává jako 
atraktivní doplněk interiéru). K pokusu je proveden výklad, jak zařízení funguje a případně 
diskuze na téma „Jde o perpetum mobile?“ 

 

Pokus 8: Peltiérův článek 

Pomůcky: Peltiérův článek, kapalný dusík 

Peltiérův článek (obr. 8) je zařízení, které převádí část energie toku tepla na elektrickou 
energii. Jako tepelné rezervoáry je možné použít studenou a teplou vodu. Alternativně se dá 
použít voda a kapalný dusík. Elektrická energie je opět vizualizována převodem na 
elektrickou – roztočí se vrtule elektromotorku. Jev může fungovat také obráceně, tj. 
připojením zdroje elektrického proudu ve správné polaritě dochazí k nucenému toku tepla 
proti teplotnímu gradientu a článek se na jedné straně ochlazuje. Lektoři diskutují aplikace, 
kupříkladu chlazení procesorů v počítačích či užití v automobilovém průmyslu.  



        

Obr. 8 Demonstrační Peltiérův článek  

Pokus 9: Přeměna mechanické energie na elektrickou energii 

Pomůcky: Vojenský induktor 

V rámci pokusu letor se studenty diskutuje o zařízeních, která převádí energii mechanickou na 
energii elektrickou (dynamo, alternátor). Během experimentu se několik dobrovolníků chytne 
do kruhu za ruce a lektor do nich z induktoru „pouští" elektrický proud. Možná diskuze na 
téma vlivu elektrického proudu na lidské tělo, reakce nervových zakončení a svalových 
vláken. 

 

C) Koncentrovaná chemická energie 

V této sekci se studenti dozvědí něco o vysokoenergetických látkách. Takovýmito 
sloučeninami může být třeba čokoláda nebo ATP. Pokud se energie uvolňuje dostatečně 
rychle, jde pak o výbušniny. 

Na začátku lektor se studenty diskutuje o tom, jak se z chemických sloučenin uvolní energie. 
Jednou z možností je oxidace kyslíkem neboli hoření. Potřebujeme tedy kyslík, palivo a také 
reakci inicializovat, tj. zapálit. 

 
Pokus 10: Příprava kapalného kyslíku 

Pomůcky: Plechovka od piva, stojan, kapalný dusík, vata, lihový kahan, kovová pinzeta, 
zápalky 

Do šikmo uchycené plechovky od piva (tenký hliníkový plech) nalijeme kapalný dusík.  
Kapalný dusík má nižší teplotu varu než kapalný kyslík. Na stěnách plechovky od piva proto 
kondenzuje kapalný kyslík, který stéká a na spodní straně odkapává. Pod plechovku pinzetou 
vložíme doutnající smotek vaty, který po dopadu kapiček kyslíku silně žhne – akceleruje její 
hoření. Naproti tomu lze ukázat hašení pomocí kapalného dusíku.  



 
Pokus 11:  Zapálení papíru nárazem ocelových koulí 

Pomůcky: 2 ocelové koule (průměr cca 8 cm), kancelářský papír 

Prudkým nárazem koulí dojde ke propálení papíru v místě nárazu, ohořelý papír je možno 
pozorovat, je cítit vůně spáleného papíru. Pokus ukazuje, že je třeba dodat aktivační energii 
(zde mechanická kinetická energie) k provedení termodynamicky výhodného děje (hoření).    

 
Ve zbytku hodiny se přednáška věnuje specifickému typu vysokoenergetických sloučenin, 
totiž výbušninám. Výklad začíná kratší diskuzí o střelném prachu a jeho historii. 

 
Pokus 12: Hoření volného střelného prachu – deflagrace 

Pomůcky: Černý střelný prach, krbové zápalky, podložka 

Dojde k rychlému vznícení  a vyhoření směsi (tzv. deflagrace), nikoliv však k výbuchu či 
výstřelu. 

 
Pokus 13: Černý středný prach – výstřel z perkusní pistole 

Pomůcky: Perkusní pistole, střelný prach, ucpávka (papírový ubrousek) 

Do perkusní pistole se naláduje cca 4 ml černého prachu a vloží se ucpávka (výstřel se 
provádí bez kulky). Výstřel se značně hlučný, realizuje se v otevřeném okně. Pokus 
analogický pokusu č. 12, nyní však dojde k iniciaci reakce mechanicky a v uzavřeném 
prostoru nenastane deflagrace, nýbrž detonace. 

Palivo ve střelném prachu (uhlík, síra) získává kyslík z jiných molekul, se kterými je ve směsi 
(dusičnan draselný). V dalším se dostaneme k výbušninám, kde kyslík je přímo součástí 
molekuly paliva. Lektor krátce diskutuje se studenty, jaké znají výbušniny, a diskutuje pojem 
kyslíková bilance. Strukturu některé z jednodušších výbušnin je možno napsat na tabuli 
(TNT, kyselina pikrová, nitroglycerin). V našich pokusech se konkrétně věnujeme 
nitrocelulóze, široce používané i k mírovým účelům (celuloidové filmy, pingpongové míčky, 
nátěrové hmoty, membránové filtry). 

 
Pokus 14:  Výrobky z nitrocelulózy 

Pomůcky: Celuloidové pravítko, nitrocelulosový membránový filtr, ping-pongový míček, 
smotek nitrocelulózy 

Tyto výrobky se zapálí a demonstruje se ochota a snadnost hoření.  

 



Úplně odlišným typem výbušnin jsou látky, které podléhají samovolnému rozkladu bez 
přítomnosti kyslíku. Příkladem mohou být azidy, například azid olovnatý, který se jako 
iniciátor používá k odpalování průmyslových výbušin: 

Pb(N3)2    Pb  +  3 N2 

Diskutovat další použití azidů např. v airbagu automobilu (analogie se střeným prachem, 
iniciace elektrickou jiskrou). 

 
Pokus 15: Rozklad azidu olovnatého 

Pomůcky: Azid olovnatý, krbové zápalky, podložka 

Zapálením se iniciuje  rozklad této molekuly, rozklad je doprovázen výrazným akustickým 
projevem. 

 
Tímto efektním pokusem přednáška končí, lektoři poděkují za pozornost a v rychlosti začnou 
připravovat prezentaci pro další vyučovací hodinu. 
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