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https://www.youtube.com/watch?v=7kgdpoN__H8

https://www.youtube.com/watch?v=7kgdpoN__H8


Chemik pracuje v laboratoři

https://www.jh-inst.cas.cz/sites/www.drupal/files/data/video/00-UFCHJH_EN_final.mp4#t=0

https://www.jh-inst.cas.cz/sites/www.drupal/files/data/video/00-UFCHJH_EN_final.mp4#t=0




http://www.3nastroje.cz/dokument.php?stav=view_detail&dokument=337

http://www.3nastroje.cz/dokument.php?stav=view_detail&dokument=337




Jedy, žíraviny, 
karcinogeny a jinak 
nebezpečné látky

Mnoho látek kolem nás se nezdá !?
Chemie nás učí být ostražitými  a dodržovat 

pravidla a bezpečnost, jinak to je potom průšvih. 
Ne všechno má dobrý konec jako v pohádce.



Výroba  kovů

Zlato, stříbro měď
Cu - redukcí malachitu
(4000 př.n.l Egypt)
bronz (Cu +Sn) 3000 př. n.l.
kupelační metoda rafinace kovů
Železo  – 1000 př. n.l., Fe vysoký 
bod tání, intenzívní spalování !!!

Keramika 

Vhodná hlína vytvarovaná do 
předmětu pro spotřebu   a ten 
vypálen na otevřeném ohni
450-75 0  °C .
Keramická pec (3000 př.n.l.)
až 1000 °C (slinování – pevnost a 
malá porozita)

Pigmenty  a barviva
Egypťané rozšiřují barevnou škálu (červená, žlutá, černá) o chemicky připravovaná
barviva, např. suřík Pb3O4. Touha barvit si oděvy přinesla nové postupy přípravy
barviv z rostlin a živočichů, neexistují písemné záznamy.



Alchymisté  ve snaze vyrobit zlato, 
učinili mnoho významných objevů…

Alchymie hledala: 

Kámen mudrců;

Způsob přeměny méně ušlechtilých kovů na ušlechtilé;

Alkahest univerzální rozpouštědlo

Tekuté zlato – lék propůjčující tělu maximální energii a odolnost proti 
nemocem;

Homunkula – vytvoření živé bytosti alchymistickou  cestou;

Elixír života - látka  omlazující  zestárlý organismus;

Palingenesi – alchymistická  rekonstrukce organismů z jejich popela.



KOVY

http://www.3nastroje.cz/data/d
okument/soubor/SCHK-07-

Pomedeni-Au.pdf
http://www.3nastroje.cz/data/dok
ument/soubor/SCHK-02-
baterie.pdf

http://www.3nastroje.cz/data/dokument/soubor/SCHK-07-Pomedeni-Au.pdf
http://www.3nastroje.cz/data/dokument/soubor/SCHK-02-baterie.pdf


KOVY
Čím se psalo ve středověku- za vším hledej železo …..

http://www.3nastr
oje.cz/data/dokum
ent/soubor/SCHK-
05-stredinkoust.pdf

http://www.3nastroje.cz/data/dokument/soubor/SCHK-05-stredinkoust.pdf


PLYNY
kyslík--- vodík --- dusík --- oxid uhličitý--oxid uhelnatý-- oxid siřičitý a další……

O2 H2 N2 CO2 CO                 SO2

Zdroje obrázků: 

https://cs.puntomarinero.com/sulfur-oxide-in-nature-and/
https://www.linde-gas.cz/shop/cs/cz-ig/plyny-a-z/vod%C3%ADk/vod%C3%ADk-50-tlakov%C3%A1-lahev-320-1
https://www.svarovacka.cz/technicke-plyny-do-pronajmu/1022-kyslik-technicky-2-5-20l-200-bar-cena-za-plyn.html
https://www.zzskhk.cz/cs/tichy-zabijak-oxid-uhelnaty
https://www.pozary.cz/clanek/34120-plyn/
http://svetprvku.cz/kapalny-dusik-7

https://cs.puntomarinero.com/sulfur-oxide-in-nature-and/
https://www.linde-gas.cz/shop/cs/cz-ig/plyny-a-z/vod%C3%ADk/vod%C3%ADk-50-tlakov%C3%A1-lahev-320-1
https://www.svarovacka.cz/technicke-plyny-do-pronajmu/1022-kyslik-technicky-2-5-20l-200-bar-cena-za-plyn.html
https://www.zzskhk.cz/cs/tichy-zabijak-oxid-uhelnaty
https://www.pozary.cz/clanek/34120-plyn/
http://svetprvku.cz/kapalny-dusik-7


KAPALINY
VODA – H2O – nejčarovnější kapalina na světe (a asi i ve vesmíru), je ale i ledem i  párou

Zdroje obrázků: https://www.mzp.cz/cz/news_190507-krizove-sucho-pitna-voda
http://inkluze.ujep.cz/cz/co-nabizime/podklady-pro-deti-dlouhodobe-nemocne-hrava-forma/2-stupen-zs/clovek-
priroda-chemie-fyzika-zemepis-prirodopis/fyzika-zmena-skupenstvi-latek.html
https://veda.instory.cz/272-diamant-ukryval-skupenstvi-vody-ktere-se-na-zemi-nevyskytuje.html
http://www.zsnovestraseci-enviro.cz/1-stupen/skupenstvi-vody/
https://ekonom.cz/c1-66706430-technologie-postavene-na-vode

Člověk je ze 70% tvořen 
vodou, rostliny dokonce z 

90%. Asi 98% vody na světě 
se nachází v oceánech…

https://www.mzp.cz/cz/news_190507-krizove-sucho-pitna-voda
http://inkluze.ujep.cz/cz/co-nabizime/podklady-pro-deti-dlouhodobe-nemocne-hrava-forma/2-stupen-zs/clovek-priroda-chemie-fyzika-zemepis-prirodopis/fyzika-zmena-skupenstvi-latek.html
https://veda.instory.cz/272-diamant-ukryval-skupenstvi-vody-ktere-se-na-zemi-nevyskytuje.html
http://www.zsnovestraseci-enviro.cz/1-stupen/skupenstvi-vody/
https://ekonom.cz/c1-66706430-technologie-postavene-na-vode


KAPALINY
Chemie je hodně o kapalinách …. kyseliny - látky neutrální - zásady

Zdroje obrázků. https://docplayer.cz/5773177-Chemie-stanoveni-ph-vodnych-roztoku.html
https://www.alternativnimagazin.cz/za-unavu-cukrovku-i-nemocne-srdce-muze-prekyseleni-takto-ho-odstranite/

https://docplayer.cz/5773177-Chemie-stanoveni-ph-vodnych-roztoku.html
https://www.alternativnimagazin.cz/za-unavu-cukrovku-i-nemocne-srdce-muze-prekyseleni-takto-ho-odstranite/


ČLOVĚKCo jsme chemicky  my, lidé???????
Samý uhlík !!!!!!!!!!!! 

Jedna velká chemická továrna

DNA ---- zdroj obrázku ---- https://www.czechsight.cz/ctyrvlaknova-dna-byla-poprve-pozorvana/

Bílkovina – zdroj 
obrázku -
https://cs.wikipedia.org/
wiki/B%C3%ADlkovina#/
media/Soubor:PDB_1pzn
_EBI.jpg

červené krvinky a v 
nich Hemoglobin ---
zdroje obrázku -
https://www.swisspointofcar
e.com/hemoglobin-
explained/ a
https://cs.wikipedia.org/wiki/
Hemoglobin

https://www.czechsight.cz/ctyrvlaknova-dna-byla-poprve-pozorvana/
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADlkovina#/media/Soubor:PDB_1pzn_EBI.jpg
https://www.swisspointofcare.com/hemoglobin-explained/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hemoglobin


Co jíme a proč ?



Co dělá kyselina chlorovodíková HCl
v našem žaludku a co na našem WC ?

Zdroj obrázku žaludek ---
https://www.galenus.cz/clanky/zdravi/traveni-zaludek

HCl – ničí škodlivé bakterie v potravě, v žaludku leptá pevné části 
potravy a aktivuje pepsin, chemickou látku (enzym), který 
potřebujeme k natrávení bílkovin v naší stravě.

HCl – slouží k vyčištění toalety, rozpouští vodní kámen a tím 
toaletu  zbaví jeho nánosů (hnědavé ošklivé skvrny v míse)

HCl umí rozpustit i některé kovy !!!!!!

https://www.galenus.cz/clanky/zdravi/traveni-zaludek


Chemie je krásná…
Snad se mi vás podařilo uvést do tohoto oboru a přesvědčit vás, 

že bude krásné se jednou učit chemii (a to co nejdříve ) 
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