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1. ÚVOD 

V současné době je čím dále obtížnější upoutat pozornost žáků během výuky. Mezi 

nejvýznamnější motivační metody ve výuce chemie patří pokus (experiment), který 

ukazuje nejen vzhled chemických látek a sloučenin, ale také podmínky a průběh 

chemických reakcí. Reálný pokus však nelze použít při demonstraci vlastností látek, 

jejichž použití j e ve školách omezeno nebo úplně zakázáno. Mezi tyto látky patří také 

rtuť a její sloučeniny. 

Cílem mé diplomové práce je poskytnout učitelům základních a středních škol 

digitální záznam ukazující fyzikální a chemické vlastnosti rtuti a jejích sloučenin, aby 

žáci a studenti nebyli ve své výuce o tuto výjimečnou látku a její vlastnosti ochuzeni. 

V teoretické části své práce uvádím nejen výčet obecných výukových metod, ale 

také didaktických metod použitelných konkrétně ve výuce chemie. Dále se zde 

zabývám právní úpravou, která se přímo týká praktické výuky chemie, tedy zákonem o 

chemických látkách a přípravcích. 

V další kapitole se věnuji celkové charakteristice rtuti a jejích sloučenin a 

bezpečností práce s nimi. 

Praktická část se skládá z kartotéčních listů vybraných efektních pokusů se rtutí a 

jejími sloučeninami a DVD disku obsahujícím digitální záznam uvedených pokusů. 

Závěr své práce věnuji vzpomínce na pana prof. Jaroslava Heyrovského a jeho 

celoživotní práci - polarografii založenou na principu rtuťové kapkové elektrody. 
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2. OBECNÉ METODY VÝUKY CHEMIE 

2.1 Vyučovací metody 

Metoda (z řeckého methodos) znamená cestu nebo postup. Metodu vyučování 

definuje J. Maňák jako „uspořádaný systém vyučovací činnosti učitele a učebních aktivit 

žáků, směřujících k dosažení daných výchovně vzdělávacích cílů" (Maňák, 2003, s. 23). 

Vyučovací metody jsou způsoby předávání a osvojování vědomostí, dovedností a 

způsobilostí. Realizují se v procesu osvojování konkrétního obsahu a jsou spjaté se 

specifikou vyučovacího předmětu a konkrétními didaktickými úlohami. Učitel je 

s různými vyučovacími metodami dostatečně obeznámen, aby mohl v konkrétní situaci 

volit jejich optimální kombinaci. 

Ve vyučovacím procesu se mohou různé metody střídat, nebo uplatňovat souběžně. 

Volba vyučovací metody záleží na řadě faktorů, které učitel bere v úvahu již při přípravě 

vyučovací hodiny (úroveň žáků, vybavení školy a třídy aj.) 

2.2 Obecná klasifikace vyučovacích metod 

Klasifikací vyučovacích metod existuje v didaktice velk^ množství. Jejich jednotliví 

autoři (Maňák, Skalková, Mojžíšek aj.) třídí metody na základě různých kritérií, např. 

z gnoseologického hlediska, z procesuálního hlediska nebo z hlediska aktivity učebních 

činností žáků. 

Z gnoseologického hlediska můžeme metody třídit podle logičnosti postupu ve 

vyučování: 

- analytická metoda - postupuje od celku k částem, zkoumá jednotlivé složky a 

vlastnosti předmětů a jevů; pomáhá pronikat k podstatě jevů; 

- syntetická metoda - sleduje opačný postup, od částí k celkům, logicky spojuje 

jednotlivé složky (komponenty) do systémů a vztahů, ve vyučovacím procesu 

doprovází a doplňuje metodu analytickou; 

- induktivní metoda - postupuje od jednotlivých faktů ke všeobecným pojmům, 

pravidlům, zákonům, vyznačuje se konkrétností a názorností; 
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- deduktivní metoda - postupuje od obecných pojmů, pravidel a zákonů k jejich 

aplikaci na konkrétních příkladech a jevech; 

- genetická metoda - vysvětluje jevy ve vývoji a v návaznosti, využívá 

analyticko-syntetických a induktivně-deduktivních postupů výkladu; 

- srovnávací metoda - porovnává jednotlivé znaky a vlastnosti předmětů a jevů; 

- dogmatická metoda - podává určitá pravidla bez vysvětlení a zdůvodnění. 

Z procesuálního hlediska lze vyučovací metody třídit takto: 

- expoziční metody připravující na osvojení nového učiva (motivační metody, 

metody opakování probraného učiva); 

- metody osvojování nového učiva - monologické a dialogické metody slovního 

projevu, metody práce s učebnicí nebo jinými texty, metody smyslového 

pozorování (demonstrace), metody manipulace s předměty (laboratorní práce, 

frontální pokus, didaktická hra), metody nácviku dovedností, metody písemných 

prací; 

- fixační metody prohlubující a upevňující učivo (ústní opakování, písemné 

opakování procvičování, upevňování dovedností); 

- metody prověřování a hodnocení žákovských výkonu - klasické diagnostické 

metody (ústní zkoušky, písemné zkoušky, praktické zkoušky, didaktické testy), 

metody získávání didaktických údajů (pozorování, rozhovor, dotazník). 

Z hlediska aktivity učebních činností žáků můžeme rozlišovat: 

- metody informativní založené na předkládání hotových poznatků, které si žáci 

osvojují jako vědomosti na základě paměťových procesů (výklad, vyprávění, 

demonstrace, ilustrace, naslouchání, zapisování, reprodukování, popis jevů) 

- metody reproduktivní a aplikační, směřující k upevňování vědomostí a k utváření 

některých dovedností spojených s užitím postupů a zvládnutím algoritmů 

(laboratorní metoda, řešení typových úloh) 

- metody aktivizující usilující o to, aby žáci aktivně vstupovali do procesu 

poznávání, zapojovali se do řešení problému, odhalovali vztahy, vyvozovali 

závěry, srovnávali jevy, posuzovali a hodnotili, argumentovali (problémový 

výklad, skupinové řešení problému, didaktická hra) 
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- metody tvořivého charakteru - metody badatelské, heuristické a umělecky tvůrčí, 

kdy žáci objevují problémy, vytvářejí nové postupy, původní projekty, umělecké 

výtvory a výkony nebo veškeré nové hodnoty; jsou realizovány buď jako 

samostatná práce, nebo jsou založeny na kooperaci. 

Volbu metody ovlivňují tyto faktory: 

- učivo (tzn. předmět, téma konkrétní vyučovací hodiny), 

- věk žáků, 

- intelektové předpoklady a učební zkušenosti žáků, 

- organizační forma vyučování, 

- vybavení školy (laboratoře, počítače, didaktická technika, knihovna, atd.), 

- profesionální a osobnostní předpoklady učitele. 

2.3 Metody výuky aplikovatelné ve výuce chemie 

Slovní metody - užívají se samostatně, ale doprovázejí i všechny ostatní metody 

vyučování. Patří sem metody: 

a) monologické - výklad učitele ve formě vyprávění, vysvětlování nebo školní 

přednášky, 

b) dialogické - při nichž dochází k výměně názorů mezi žáky a učitelem nebo mezi 

žáky navzájem (rozhovor, dialog, diskuse, panelová diskuse, 

brainstrorming) 

c) práce s textem - práce s učebnicí, slovníky, encyklopediemi, odbornými časopisy. 

Tyto metody jsou založeny na vnímání a chápání řeči posluchači, kteří si osvojují nové 

poznání (Skalková, 1999). 

Názorně demonstrační metody - zaujímají významné místo zejména při výuce 

přírodovědných předmětů, především chemie. Používají se v třídně hodinovém systému i 

v běžných vyučovacích hodinách, ale především v laboratorních cvičeních. Umožňují, 

aby výuka byla dostatečně konkrétní, přesvědčivá a zajímavá. Spojují v sobě metodu 

předvádění (demonstrace) a pozorování. Předváděny bývají reálné předměty a jevy, nebo 
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jej ich modely či obrazy, a to buď přímo, nebo zprostředkovaně pomocí přístrojů. Činností 

žáků j e pozorování. 

a) Demonstrační pokus - může být ve vyučování zařazen různými způsoby: 

- před výkladem nového učiva, kdy má především motivační význam 

(vzbuzuje zájem o nové učivo a odstraňuje případný strach 

z nebezpečnosti chemických pokusů); 

- současně s výkladem nového učiva - pro učitele obtížné, klade vysoké 

nároky ne jeho pozornost, musí se soustředit nejen na výklad učiva a 

sledování žáků, ale ještě věnovat pozornost technice provedení pokusu; 

- po výkladu nového učiva, kdy j e demonstrací, případně aplikací 

probraného učiva; pokud je takto zařazený pokus součástí většiny 

vyučovacích hodin, stává se podnětem k tomu, aby žáci pozorně sledovali 

výklad, protože očekávají , že nové poznatky budou záhy potřebovat 

(Dušek, 2000) 

b) Exkurze - organizační forma vyučování, v níž převládají názorně demonstrační 

vyučovací metody. Žáci se při ní bezprostředně seznamují s realitou a vnímají je j í 

vlastnosti. Rozlišují se dva základní typy exkurze: 

- exkurze všeobecná - převládá funkce orientační, motivační a výchovná, 

žáci se je j ím prostřednictvím mají seznámit s určitým prostředím (závodu, 

provozu, laboratoře) 

- exkurze tematická - má především funkci poznávací a j e zaměřena na 

seznámení žáků s konkrétní technologií, procesem a jeho výsledky; 

provádí se především na SOS, kde může být zařazena do učebních plánů 

Na závěr exkurze se doporučuje požadovat od žáků písemně zpracovanou zprávu 

(protokol), zahrnující odpovědi na předem připravené otázky. 

c) Práce s obrazem - patří k nejstarším didaktickým postupům, vyvíjejí se pouze jej í 

formy. Didaktický obraz v nejširším pojetí zahrnuje názorné ztvárnění učiva, od 

prosté kresby na tabuli, přes nástěnné obrazy, ilustrace v učebnicích až po obraz 

vytvářený prostředky dynamické projekce s počítačovou grafikou. 

d) Instruktáž - poskytování instrukcí k osvojení požadovaných dovedností a 

postupů. Uplatňuje se zejména při vytváření a rozvíjení různých druhů 
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kompetencí, zejména motorických, ale také pracovních, technických a sociálních. 

Mimořádný význam má při přípravě pokusů ve všech přírodovědných 

předmětech. Zpravidla sestává z několika kroků: 

- vysvětlení obsahu a cíle plánované činnosti, 

- popis postupu (jednotlivých kroků), popř. jejich demonstrace, 

- řízení činnosti (sledování práce žáka, upozorňování na event. problémy), 

- shrnutí a zopakování postupu 

Zvláštní formou instruktáže j e písemný návod k vykonávání nějaké činnosti nebo 

návod k použití různých přístrojů, který často obsahuje i schémata, obrázky a 

pokyny týkající se bezpečnosti práce. 

Metody vytváření praktických dovedností - v každém vyučovacím předmětu si žáci 

osvojují vědomosti a dovednosti a na jejich základě se potom vytvářejí prakticky 

využitelné kompetence. 

a) Napodobování - patří mezi nejběžnější metody vytváření praktických dovedností . 

Lze j e charakterizovat jako přebírání určitých způsobů chování od j iných lidí. 

Může být bezděčné, nebo záměrné. Určité nebezpečí představuje možnost 

identifikace žáků s negativními rysy působících vzorů (např. při bezpečnosti práce 

s chemickými látkami). 

b) Manipulování - významné především ve výuce přírodovědných předmětů, j e 

jedním z důležitých nástrojů poznání už v nejranějších stadiích vývoje dítěte. 

c) Laborování - opět se uplatňuje zejména v přírodovědných předmětech. Umožňuje 

provádět jednoduché pokusy, j imiž si žáci ověřují poučky a další poznatky. 

Provádí se většinou ve skupinách, takže umožňuje dělbu práce, vzájemné 

doplňování a obohacování znalostí žáků. 

d) Experimentální činnost - ve škole může mít několik podob: praktické 

experimentování ve smyslu zkoušení a ověřování různých jevů a školní 

experimentování, které představuje zjednodušenou formu výzkumné činnosti. 

e) Produkční metody - zahrnují všechny postupy, úkoly a operace, při nichž vzniká 

nějaký smysly registrovatelný produkt, výkon, výtvor nebo výstup. 

9 



Aktivizující metody - charakterizují se jako postupy, při nichž se výchovně vzdělávacích 

cílů dosahuje především na základě vlastní učební činnosti žáků a které vedou k rozvoji 

myšlenkové kultury žáků, a to z hlediska získávání vědomostí i myšlenkových 

dovedností, rozvoje iniciativy a poznávacích potřeb. 

a) Metoda diskuse - forma komunikace učitele a žáků, při níž si všichni účastníci 

vzájemně vyměňují názory na dané téma, na základě svých znalostí uvádějí 

argumenty pro svá tvrzení a tím společné nacházejí téma daného problému. 

b) Heuristické metody (z řec. heuréka - objevil jsem) - jsou zaměřeny na tvůrčí 

řešení problémů. Učitel nesděluje žákům poznatky přímo v hotové podobě, ale 

vede je k tomu, aby je samostatně objevovali. Může například klást problémové 

otázky, upozorňovat na různé problémy, seznamovat se zajímavostmi, apod. Tyto 

metody mohou být využívány pouze ve spojení s ostatními metodami vyučování, 

protože na žádném stupni školy není v silách žáků, aby objevovali a 

prozkoumávali sami všechny poznatky, které si mají osvojit. 

c) Situační metody - navazují na tradiční požadavek spojení školy se životem. 

Spočívají v řešení problémů, které vycházejí z nějaké skutečné události, konfliktu, 

nebo střetu zájmů v aktuální sociální situaci. 

d) Didaktické hry - dají se v hodinách použít nejen jako motivační prvek, ale také 

při opakování a procvičování, (chemické domino, karetní hry, chemiku nezlob se, 

aj.) 

2.4 Specifické činnosti učitele a jeho žáků 

Hra, učení a práce jsou jak lidskými specifickými činnostmi, tak též specifickými 

činnostmi učitele chemie a jeho žáků. Hra a učení bývají obvykle považovány za přípravu 

na třetí činnost - práci. 

2.4.1 Hra 

V oblasti her s chemickou tematikou se setkáváme u studentů učitelství chemie i 

učitelů chemie s jistou averzí vůči hrám ve výuce chemie. Považují je spíše za náplň 

zájmové činnosti, než za možný prostředek výuky. Studenti a učitelé ovšem nedoceňují 
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motivační význam hry ve výuce a někdy ji považují za neefektivní metodu výuky, až 

ztrátu času. Co víc však může učitel udělat, než vzbudit zájem o svůj obor a získat pro 

něj své žáky?! 

Výběr her použitelných ve výuce by měl být podřízen několika kritériím: 

a) Měly by to být hry s běžně známými pravidly (např. domino, pexeso, kvarteta, 

Černý Petr, Člověče nezlob se...) a pouze výjimečně hry se speciálnímiplány a 

pravidly. 

b) Hry by měly být přiměřené věku, znalostem a možným zájmům žáků (měly 

by volně sledovat výuku chemie) 

c) Tematicky by měly pokrývat: 

- nejprve nejméně oblíbené učivo (názvosloví, chemické rovnice), 

- další učivo, 

- a konečně čivo opomíjené (základy chemických výrob) a nedostatečné 

frekventované (ekochemická problematika) 

2.4.2 Učení 

a) Experimentování 

V posledních letech je upřednostňováno sbližování školního, či (snad lépe) 

edukačního, pokusu s experimentováním a potlačovány rozdíly mezi edukačním 

pokusem a experimentováním. 

Tyto rozdíly jsou především: 

- časová a technicko-metodická nenáročnost, 

- učiteli předem známý průběh a výsledek, 

- vyvozování obecných závěrů a zákonitostí z jed iného pokusu (velmi 

opovážlivá indukce), 

- malá exaktnost a objektivita, 

- absence statického, popř. informačního hodnocení pokusů a hodnocení 

jejich věrohodností, 

- nepatrná instrumentace, kdy chemická téměř chybí, i když 

prostřednictvím elementarizace chemických metod studia látek a reakcí 

je to napravováno. 
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Konvergence edukačních pokusů s experimentováním je zřetelně celosvětová, 

loto směřování vede k chápání edukačního pokusnictví jako modelu vědeckého 

experimentování se všemi důsledky z toho vyplývajícími (plánování pokusů, jeho 

příprava, myšlenkový experiment, provedení pokusů,záznam výsledků a jejich 

grafické znázornění, vyvozování závěrů a jejich interpretace) 

Významným vývojovým rysem edukačních chemických experimentů je širší 

uplatnění metodiky chemie při jejich provádění. Projevuje se dvojím způsobem: 

1. zvětšením počtu chemických metod jako prostředků výuky chemie 

používaných při školním experimentování 

2. zařazením metodiky chemie jako předmětu výuky - učiva o chemických 

metodách. 

Dnešní stav školního chemického experimentování je přesto v hluboké depresi a 

kompetence učitelů experimentovat jsou značně upadlé, jelikož se netrénují a 

neudržují. Svou nezanedbatelnou roli zde, bohužel, paradoxně sehrává „modernizace 

výuky chemie" prostřednictvím didaktických a informačně-komunikačních technik a 

technologií. Mizí tak krása a velikost chemie a chemizace jako rozumného pronikání 

chemických prostředků a metod, ale i vědomostí a dovedností do všech oborů lidské 

činnosti a do soukromého života lidí. 

b) Modelování 

Modelování se stalo v období informatizace významným a aktuálním téměř ve 

všech oborech lidské činnosti. Tento poznávací postup je používaný ke 

zprostředkovanému poznávání skutečnosti prostřednictvím modelů a k vyjádření 

získaných poznatků tj. výsledků poznávání (např. různé modely atomů vyjadřují 

různé úrovně poznatků o složení a struktuře atomů). 

Školní chemický pokus konverguje k modelu experimentování právě tak, jako by 

měl vyučovací předmět chemie reprezentovat chemii. 

Ve funkci modelů vystupují myšlenkové konstrukce a jejich znázornění (dvoj i 

trojrozměrná), idealizované materiální objekty a jevy, reálné materiální objekty 

(modelové látky a modelové reakce přístroje), zobrazení,symboly, matematické 

modely. Modelování bývá doprovázeno vizualizací. 
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c) Vizualizace 

Vizualizace dnes zahrnuje širší škálu činností, než vyplývá z tradičního pojetí 

tohoto termínu. V širším slova smyslu jde o soubor metodik umožňujících ve výuce a 

prezentaci chemie zpřístupnění chemických informací. V tomto pojetí souvisí 

vizualizace jak s konkretizací, tak s abstrahováním, resp. může být ealistická i 

schematická. 

V posledním desetiletí se díky technickým prostředkům a informačně 

komunikačním technologiím vizualizace velmi rozvinula jak v chemii, tak v její 

výuce a stala se nadějným prostředkem poznávacích činností chemiků i studujících 

chemii. 

Vizualizaci lze třídit např. na vnitřní představování a vnější znázorňování, pak 

může jít o vizualizaci: 

- grafickou (grafem, diagramem, schématem, fotografií), 

- verbální (textem psaným i mluveným), 

- symbolickou (značkami, vzorci, rovnicemi, výrazy,...), 

- zobrazovací (nástěnný obraz - mapa - poster, diapozitiv a diafilm, film, 

transparent, videozáznam, vzdělávací média a multimédia...) 

Ve výuce chemie preferujeme pro zdůraznění souvislostí a prostupností metod 

následující členění: vizualizace experimentováním, modelováním, zobrazováním, 

symbolizací, vnitřním představováním a verbalizací. 

d) Elementarizace 

Elementarizace je poznávací postup na rozhraní experimentování a modelování. 

Týká se nejčastěji metod studia látek a reakcí. 

Obvyklý postup je následující: 

1. sestrojení funkčního modelu přístroje v jednoduchém a dostupném 

uspořádání, 

2. provedení modelových pokusů s tímto modelem přístroje, které objasní 

princip metody a zásady práce s přístrojem, 

3. měření a experimentování, resp. důkazy a stanovení pomocí modelu 

přístroje. 
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Závěrečnou etapou může být, umožňuje-li to vybavení školy, práce se skutečnými 

přístroji - pro školy jsou postačující a relativně dostupnější přístroje kapesní, 

kabelkové, apod., určené pro práci v terénu. 

Elementarizaci často doprovází vizualizace, která buď reálnou elementarizaci 

doplňuje, či zprostředkovává, event. nahrazuje jejím zobrazením, např. 

videozáznamem nebo simulací. Dále elementarizace úzce souvisí s elektronizací 

edukačních pokusů. 

• EXPERIMENTOVÁNÍ S MODELY 

• VIZUALIZACE EXPERIMENTU 
• VIZUALIZACE EXPERIMENTOVÁNÍM 
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3. POUŽITÍ CHEMICKÝCH LÁTEK VE ŠKOLE 

Novelizace právních předpisů přinesla v poslední době řadu zásadních změn 

v pravidlech zacházení s chemickými látkami. Tyto změny významně zasahují i do práce 

učitelů chemie. Nedostatečná informovanost učitelů, ředitelů škol a dalších odpovědných 

pracovníků vyvolává krizovou situaci, která vede ke značnému omezení školního 

experimentu, případně až k j e h o likvidaci. Považuji za nutné zdůraznit, že změny právní 

úpravy neruší možnost žákovského chemického pokusu, ale pouze formulují některá jeho 

omezení. 

Použití chemických látek a přípravků v odborné praxi i běžném životě upravuje 

zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně 

některých zákonů, v platném znění. Uvedený zákon obecně upravuje nakládání 

s chemickými látkami a přípravky. Kromě vlastní klasifikace látek zákon uvádí také 

práva a povinnosti jednotlivých subjektů při nakládání s nimi. Posuzuje chemické látky a 

přípravky z hlediska fyzikálně-chemických vlastností, toxicity, hořlavosti, vlivu na zdraví 

člověka a vlivu na životní prostředí. 

Citovaný zákon stanoví, že nebezpečnými látkami jsou ty látky, které jsou uvedeny 

v Seznamu závazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek. Tento seznam je 

obsažen ve vyhlášce 369/2005 Sb., která provádí zákon o chemických látkách a 

přípravcích. Pro potřeby výuky jsou důležité zejména R-věty, S-věty a koncentrační 

limity pro klasifikaci jednotlivých látek v roztocích a směsích a jejich hodnoty dle 

vyhlášky č. 369/2005 Sb. uvádím dále. 
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Minimální koncentrace nebezpečných látek, 

které se berou v úvahu při klasifikaci látek a přípravků 

dle zákona 356/2003 Sb„ ve znění 222/2006 Sb.s úč. k 1.6.2006: 

Kategorie nebezpečnosti látky 
Koncentrace, která se bere v úvahu pro 

Kategorie nebezpečnosti látky plynné přípravky 
% objemová 

látky a přípravky 
jiné než plynné 
% hmotnostní 

Vysoce toxické 0,02 0,1 
Toxické 0,02 0,1 
Karcinogenní, kategorie 1 nebo 2 0,02 0,1 
Mutagenní, kategorie 1 nebo 2 0,02 0,1 
Toxické pro reprodukci, kategorie 1 nebo 2 0,02 0,1 
Zdraví škodlivé 0,2 1 
Zíravé 0,02 1 
Dráždivé 0,2 1 
Senzibilující 0,2 1 
Karcinogenní, kategorie 3 0,2 1 
Mutagenní, kategorie 3 0,2 1 
Toxické pro reprodukci, kategorie 3 0,2 1 
Nebezpečné pro životní prostředí 
s přiřazeným symbolem N 

0,1 

Nebezpečné pro ozonovou vrstvu Země 0,1 0,1 
Nebezpečné pro životní prostředí bez 
přiřazeného symbolu N 

1 

Zákon zavádí pojem nakládání s látkou nebo přípravkem. Pro výuku je ve smyslu 

zákona podstatné zejména používání, skladování a případně označování (např. při 

přípravě roztoků žákům). Při nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky je každý 

povinen chránit zdraví člověka a životní prostředí a řídit se výstražnými symboly 

nebezpečnosti, větami označujícími specifickou rizikovost a pokyny pro bezpečné 

nakládání. 
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Nakládání s nebezpečnými látkami 

(stručný přehled nejdůležitějších informací ze zákona č. 356/2003 Sb. 

s pozdějšími úpravami) 

Na obecnou úpravu obsaženou v zákoně o chemických látkách a přípravcích navazuje 

zvláštní úprava obsažená ve vyhlášce č. 369/2005 Sb., která se vztahuje k nakládání 

s nebezpečnými látkami ve školách. 

V níže uvedené tabulce jsem přehledně vypsala, které subjekty mohou nakládat 

s nebezpečnými látkami a v jakém rozsahu. 

Subjekt Nebezpečné látky Důležité povinnosti Odst. 
§ 44a 

Škola T+ Používání zabezpečit osobou odborně 
způsobilou 

8 

Škola 
T+, T, C, 

karcinogeny, 
mutageny a N 

Vydat písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně 
zdraví (včetně pokynů pro první pomoc) a 

prostředí. Projednat s orgánem ochrany 
veřejného zdraví. 

10 

Škola T+ Skladovat v prostorách uzamykatelných a 
zabezpečených proti vloupání a vstupu 

nepovolaných osob. 

11 

Škola T+ Vést evidenci po dobu nejméně 5 let od 
nulového stavu 

12 

Záci a 
učitelé 

T+, T, C, 
karcinogeny, 

mutageny a N 

Prokazatelně seznámeni s nebezpečnými 
vlastnostmi látek, ochranou zdraví a prostředí a 

první pomocí 

9 

Záci 
15-18 

let 
T+ 

Jen v rámci přípravy na povolání pod přímým 
dohledem osoby s odbornou způsobilostí. 

6 

Záci 
15-18 

let 
T,C 

Jen v rámci přípravy na povolání pod přímým 
dozorem odpovědné osoby. 

6 

Záci 
10-18 

let 
C 

Jen jsou-li tyto látky součástí výrobků, které 
splňují předpisy na hračky. 

7 

Vysvětlivky k tabulce: T+ vysoce toxická látka 
T toxická látka 
C žíravá látka 
N látka nebezpečná pro životní prostředí 
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4. RTUŤ 

4.1 Charakteristika, toxikologie 

název: r t u ť - č e s k y , 

hydrargyrum - latinsky, 

mercury - anglicky, 

mercure - francouzsky, 

quecksilber - německy, 

p x y T b - r u s k y , kovová elementární rtuť 

ortuť - slovensky 

značka: Hg 

protonové číslo: 80 

relativní atomová hmotnost: 200,59 

Paulingova elektronegativita: 2,0 

elektronová konfigurace: [Xe] 4f l45dl()6s2ls22s22p63 

s23p63d104s24p64d105s25p64f 145d106s2 

teplota tání: 234,32 k , -38,83°C 

teplota varu: 629,88 K, 356,73°C 

skupina PSP: II.B 

perioda PSP: 6 

skupenství (při 20°C): kapalné 

oxidační čísla ve sloučeninách 1, II 

Výskyt: 

V přírodě se vyskytuje ve sloučeninách, vzácně ryzí. Nejznámější rudou je cinabarit 

(I lgS - sulfid rtuťnatý) neboli rumělka. 
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Vlastnosti: 

Rtuť je stříbrolesklý a za laboratorní teploty kapalný kov. S některými kovy (Na, Ag, 

Au, Cu, Zn a Cd) tvoří slitiny, které se nazývají amalgámy. Vůbec se však neslévá se 

železem, kobaltem a niklem. Všechny amalgámy mají rozsáhlé použití - viz. použití. 

Jelikož je rtuť ušlechtilý kov, reaguje pouze s kyselinami, které mají oxidační účinky. Je 

odolná vůči působení hydroxidů alkalických kovů, ale při běžných teplotách ochotně 

reaguje se sírou a halogeny. Se vzdušným kyslíkem nereaguje. 

Páry rtuti jsou jedovaté! Otrava rtutí se může projevit sliněním, červenáním dásní, 

uvolňováním zubů a nervovými poruchami. 

Rtuť byla známa již ve starověku. Byla objevena archeology v egyptské hrobce 

datované do roku 1500 př. n. 1. Zvláštní význam měla rtuť ve středověké alchymii. 

Průmyslová výroba: 

Rtuť se vyrábí pražením sulfidu rtuťnatého (HgS) v proudu vzduchu. Tuto reakci 
vyjadřuje následující rovnice: 

HgS + 0 2 -> Hg + S 0 2 

Jak je z rovnice vidět vzniká oxid siřičitý (SO2) a páry rtuti, které po ochlazení 
kondenzují. Další možností výroby rtuti je pražení sulfidických rud s železným odpadem 
nebo s oxidem vápenatým (CaO). Tento postup se však používá pouze v případě kvalitní 
rudy, která obsahuje dostatečné množství rtuti. 

HgS + Fe -> Hg + FeS 

Použití: 

Rtuť tvoří náplň teploměrů, manometrů a připravují se z n í různé amalgámy. Ty se 
používají v různých odvětvích k pozlacování, postříbřování atd. a dále ve stomatologii 
k tvorbě zubních výplní. Současný trend se však od tohoto postupu odklání. Zajímavým 
využitím amalgámu je výroba hydroxidu sodného (NaOH): 

2NaHgn + 2 H 2 0 -> 2NaOH + H2 + 2nHg 

Dále se amalgámy používají při těžbě zlata a stříbra (tzv. amalgamace). Nejsnazší a 

nejvýhodnější likvidace rtuti j e posypání zinkovým prachem (častěji však sírou - tzv. 
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Sirný květ), kdy vznikne taktéž amalgám, který na rozdíl od rtuti j iž není jedovatý a který 

se poté snadno sebere. 

Sloučeniny: 

2+ 
1. rtuťné (dimerní kationt Hg;> ) 

Hg 2 (N0 3 ) 2 - dusičnan rtuťný 

Hg2Cl2 - chlorid rtuťný (kalomel), bílá, ve vodě nerozpustná látka, má projímavé a 

močopudné účinky. Vyskytly se po něm medicinální otravy rtutí, celkové 

účinky jsou však vzácné a obvykle se objevují jen příznaky kožní. Popisována 

je přecitlivělost, projevující se vyrážkou, zduřením mízních uzlin, zvětšením 

sleziny a horečkou. 

2. rtuťnaté 

HgO - oxid rtuťnatý, dvě modifikace (červená a žlutá) 

HgC^ - chlorid rtuťnatý (sublimát), řadí se mezi prudké jedy, je nejčastějším zdrojem 

akutních otrav rtutí při požití, j e však možnost otravy i vstřebáváním sliznicemi. 

Je popsán i vznik vyrážek a chronických otrav. 

HgS - sulfid rtuťnatý (cynabarit nebo také rumělka),červený přírodní sulfid je 

nerozpustný ve vodě, avšak černý sulfid, vzniklý srážením, ve vodě rozpustný 

je. Toxicita je velmi malá, může však místně dráždit. 

Hgl2 - jodid rtuťnatý, je podstatně méně jedovatý než chlorid rtuťnatý. Dráždí kůži. 
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4.2 Bezpečnost práce sc rtutí 

Standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věty) a standardní pokyny pro 

bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a nebezpečnými chemickými 

přípravky (S-věty) týkající se rtuti a jejích sloučenin: 

R-věty: R 23 Toxický při vdechování 

R 33 Nebezpečí kumulativních účinků 

R 50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé 

nepříznivé účinky ve vodním prostředí 

S-věty: S I / 2 Uchovávejte uzamčené mimo dosah dětí 

S 7 Uchovávejte obal těsně uzavřený 

S 45 V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte 

lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení) 

S 60 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněn jako nebezpečný 

odpad 

S 61 Při požití nevyvolávejte zvracení; okamžitě vyhledejte lékařskou 

pomoc a ukažte tento obal nebo označení 
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5 EFEKTNÍ POKUSY S KAPKOU RTUTI 

c. Název pokusu Anotace 

1. Transmutace měděné mince na stříbrnou Změna mědi na stříbro. 

2. Rtuť z rumělky Zahříváním směsi se vyloučí 
kapičky rtuti. 

3. Rtuťové zrcátko HgO se teplem rozloží na 
rtuť a kyslík. 

4. Sedá rtut Velmi jemně rozptýlená rtuť. 

5. Sedá mast - ukázka Příprava šedé masti 
v lékárně. 

6. „Atomizace" rtuti Rozmetání kovové rtuti na 
koloidní rtuť. 

7. Rozstříknutí rtuti Rozstříknutí větší kapky na 
množství menších. 

8. Rtuť pod můstkem Vysoká koheze atomu rtuti. 

9. Porovnání tvaru kapky a menisku rtuti a 
vody 

Kapka a meniskus vody jsou 
narozdíl od kapky a menisku 
rtuti zploštělé. 

10. Rtuťové čidlo strojového času Ukázka převzatá z filmu 
Chemotronika. 

I I . Rtuťová katoda v průmyslu Princip výroby Cl2 a NaOH 
„ elektrolýzou solanky " 

12. Rtuť protéká olovem Rtuť protéká dnem olověné 
nádoby. 

13. Příprava amalgámu v zubní ordinaci Příprava amalgámu zubní 
laborantkou. 

14. Reakce par rtuti a jodu Snížení lesku kapky rtuti. 

15. Substituce rtuti Povlečení červené mědi 
stříbřitou vrstvičkou. 

16. Substituce rtutí Rtuť vytěsňuje z roztoku 
AgNÚ3 stříbro. 

17. Rtuťová kapající katoda Ukázka rtuťové kapkově 
elektrody. 

18. Princip polarografie + 1. polarograf Převzato ze série 
elektroanalytické metody. 

19. Vibrace kapky rtuti Kapka rtuti za některých 
okolností vibruje. 

20. Rtuťové srdce Kapka rtuti za 
experimentálních podmínek 
„tepe" 
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1. Transmutace měděné mince na stříbrnou 

Anotace: Alchymistická transmutace mědi na stříbro - substituce rtuti. 

Rovnice: Cu + Hg2+ - Hg + Cu2+ 

Obrázek: 

1 

v . - . - > ( 

V - J ^ ^ 
'2. A 

D i-
4 -

lcm 3 H g ( N 0 3 ) 2 

Cu mince 
Hg 
H 2 0 

Pomůcky: Kyvetka lem3 , kádinka, kalibrovaná pipeta, lžička, pinzeta 

Chemikálie: 5 % kyselina octová, chlorid sodný, 2 měděné mince 

Metodický postup: 

1) 5% CH3COOH + NaCl —»roztok, ve kterém vyčistím 2 Cu mince 

2) Jednu Cu minci vložím do roztoku Hg(N03)2. Na minci se vylučuje rtuť. 

3) Minci pinzetou vyndám z roztoku, opláchnu vodou a osuším. 

4) Minci na které se vyloučila rtuť porovnám s měděnou mincí. 

Závěr: Substituční reakce, která se projevuje „postříbřením" mědi. 

Diskuse: Bezpečnost práce se rtutí a jejími sloučeninami. 

Práce v semimikro měřítku. 

Roztok Hg(N03)2 0 koncentraci c = 0,1 m o l . dm"3. 

Tento pokus znali j iž alchymisté. 
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2. Rtuť z rumělký 

Anotace: Smícháním sulfidu rtuťnatého (HgS) s železnými pilinami (Fe), vznikne směs, 

ze které se dá oddělit železo magnetem. Ze směsi se zahříváním na porcelánové 

misce (aby byl barevný přechod dobře rozeznatelný) vyloučí se kapičky rtuti. 

Rovnice: HgS + Fe - » Hg + FeS 

Obrázek: 
1 - HgS + Fe 
2 - Hg 

A - plynový kahan 
B - porcelánová miska 
C - nálevka 
D - zkumavka 

Pomůcky: Plynový kahan, držák se síťkou, porcelánová miska, magnet, papír 

Chemikálie: sullld rtuťnatý HgS (rumčlka), Fe piliny 

Metodický postup: 

1) Připravím směs ekvimolárního množství 1 mmol Fe + 1 mmol HgS. 

2) Zahřívám (žíhám) směs ve zkumavce nebo na porcelánové misce. 

3) Vizualizace rtuti (zrcátko nebo kapičky Hg). 

Závěr: Na závěr pokusu zkumavku uzavřít zátkou a ukazovat zrcátko. 

Substituční reakce ukazující princip výroby rtuti z rumělky. 

Diskuse: Bezpečnost práce se rtutí a je j ími sloučeninami. 

K pokusu stačí použít milimolové množství látek. 

Barcelona - fontána - „rtuťotrysk" na památku dělníků těžících v dolech 

rumělku. 
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3. Rtuťové zrcátko 

Anotace: HgO se teplem rozloží na rtuť a kyslík. 

Rovnice: 2HgO 2Hg + 0 2 

Obrázek: 

1 - HgO 

® ~7 7 A - plynový kahan 
L . / . B - zkumavka ; I— * 

j ^ C - doutnající špejle 

Pomůcky: plynový kahan, držák na zkumavky, zkumavky 

Chemikálie: oxid rtuťnatý HgO (žlutý) 

Metodický postup: 

1) Do zkumavky vsypu ze špičky nože žlutýHgO, zahřívám, po chvíli se nahoře 

na chladných stěnách zkumavky vytvoří rtuťové zrcátko z malinkých kapiček 

rtuti. 

2) V tento moment zasunu do ústí zkumavky doutnající špejli s velkým 

oharkem, ta po zasunutí vzplane a tím dokáži přítomnost kyslíku. 

Závěr: Výhodou je, že během pokusu vidíme jak reaktant, tak oba produkty. 

Diskuse: Bezpečnost práce se rtutí a jejími sloučeninami. 

Historicky velmi starý pokus (Lavoisier), jako zkumavkový pokus se 

v učebnicích traduje téměř sto let. 
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4. 
v 
Sedá rtuť 

Anotace: Velmi jemně rozptýlená rtuť. 

Rovnice: HgCI2 + SnCI2 —» Hg + SnCU 

Obrázek: 

A 1 - HgCl; + SnCI2 

i 1 1 
2 - roztok HCI 

R - m - > 1 A - tečkovací destička 
c 

" i 
B - zkumavka 

a ' J 1 

Pomůcky: tečkovací destička, zkumavka, pipeta 

Chemikálie: chlorid rtuťnatý HgCl2, chlorid cínatý SnCl2, kyselina chlorovodíková HCI 

Metodický postup: 

1) Smíchám bezbarvé centimolární roztoky HgCI2, SnCl2 

2) Vznikne šedivý zákal - šedá rtuť. 

3) Hydrolýzu SnCI2 potlačím okyselením roztokem HCI 

Závěr: Redukcí HgCI2 SnCl2 se získá velmi jemně rozptýlená (koloidní) rtuť. 

V mikro provedení na tečkovací destičce vznikne z čirých bezbarvých roztoků 

šedá suspenze. 

Diskuse: Bezpečnost práce se rtutí a jejími sloučeninami. 

Semimikro (tečkovací destička) a mikro (zkumavka) provedení. 

Šedá rtuť se používá do mastí - protizánětlivé účinky. 
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v 

5. Sedá mast 

Anotace: Šedá mast - příprava v lékárně. 

Rovnice: 

Obrázek: 

3 

Pomůcky: třecí miska s tloučkem 

Chemikálie: masťový základ, rtuť 

I - masťový základ + Hg 

A - třecí miska 
B - tlouček 

Metodický postup: 

Videozáznam přípravy šedé masti v lékárně. 

Závěr: Praktická ukázka přípravy směsi. 

Diskuse: Bezpečnost práce se rtutí a jejími sloučeninami. 

Přípravky se rtutí se mohou používat pouze po dobu expirace, potom vznikne 

z Ug+ vzdušnou oxidací Hg : + a ten už je velmi jedovatý. 

Mast může připravovat jen osoba kvalifikovaná. 
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6. M Atomizace" rtuti 

Anotace: Rozmetání kovové rtuti na koloidní rtuť elektrickým napětím. 

Rovnice: 

Obrázek: 

11 _ 

1 

'i ' 

1 ! 
I 

i 
S i r 

® ^ 1 u 1 - H g 
2 - elektrolyt 

A - polarografická nádobka 
B - gumová zátka j ako stojánek 

Pomůcky: 

»¿Si...., 

Novákova polarografická nádobka, gumová zátka - stojánek, baterie do kapesní 

svítilny 

Chemikálie: rtuť, kvartérní sůl, uhlíková tyčinka 

Metodický postup: 

1) Na dně polarografické nádobky, která j e posazena v gumové zátce, j e rtuť, 

nad ní j e elektrolyt (kvartérní sůl). V elektrolytu j e katoda - uhlíková tyčinka, 

rtuť působí jako anoda. 

2) Zapojit na napětí kolem 3 V stejnosměrné. Kovová rtuť se rozmetá na 

koloidní rtuť. 

Závěr: Ukázka fyzikálního způsobu snížení povrchového napětí rtuti, která vede k je j í 

„atomizaci", či „rozprášení". 

Diskuse: Bezpečnost práce se rtutí a jejími sloučeninami. 

Pokud bude pokus demonstrován jako reálný, j e třeba zajistit j eho vizualizaci, 

např. vizualizérem. 

Zaznamenáno videokamerou v Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského 

Akademie věd ČR. 
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7. Rozstříknutí rtuti 

Anotace: 

Rovnice: 

Obrázek: 

Při dopadu i z malé výšky se větší kapka rtuti rozdělí (rozstříkne) na množství 

kapek kulovitého tvaru. 

A. 

A. 

ZL 
t 

/ 

1 - H g 

A - pipeta 
B - zvon 
C - deska 
D - Petriho miska 

Pomůcky: zvon se zábrusem a otevřeným tubusem, pipeta, Petriho miska 

Chemikálie: rtuť 

Metodický postup: 

1) Nad Petriho misku postavit zvon se zábrusem a otevřeným tubusem. 

2) Tubusem vstříknout do zvonu pipetou Hg, ta se rozstříkne na spoustu 

malinkých kuliček. 

3) Po sejmutí zvonu Petriho misku naklánět ze strany na stranu, vysoká koheze 

atomů rtuti způsobí, že se všechny kuličky spojí v jednu kuličku. 

Závěr: Kuličky mají tvar dokonalé koule (způsobeno vysokou kohezí atomů rtuti). 

Tato koheze (soudržnost) způsobí, že se malé kapičky snadno slévají v jednu 

velkou. 

Diskuse: Bezpečnost práce se rtutí a jejími sloučeninami. 

Odstranění rozstříknuté rtuti sebráním nebo chemicky - „Sirný květ". 

Zvon lze nahradit širší skleněnou trubicí se zabroušeným okrajem,popř. 

skleněnou násypkou. 

Pokud bude pokus demonstrován jako reálný, je třeba zajistit jeho vizualizaci. 
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8. Rtuť nod můstkem 

Anotace: Tento pokus souvisí stejně jako předchozí s vysokou kohezí atomů rtuti. 

Rovnice: 

Obrázek: 

3 i 1 3 3 -3 1 - Hg 

^ J / / / 
1 í A - Petriho miska 

f áRi - Jk Éh i a B - můstek z folie U \ * ® ' / t " A 
a \ i. (. J il >.. i 

fi v J 
Pomůcky: Petriho miska, můstek z pevné folie či papíru (čtvrtky) 

Chemikálie: Rtuť 

Metodický postup: 

1)Velká kulička Hg vzniklá slitím menších kuliček z minulého pokusu se 

nažene doprostřed misky. 

2) Můstkem vystřiženým z tužší folie či papíru (čtvrtky se pokusíme rozkrojit 

kapku Hg na dvě. 

Závěr: Kapka okamžitě pod můstkem proteče na jednu stranu, nenechá se rozdělit. 

Diskuse: Bezpečnost práce se rtutí a jejími sloučeninami. 

Vhodnější než Petriho miska je použití hodinového skla ploššího tvaru. 

Pokud bude pokus demonstrován jako reálný, lze promítat transprojektorem, 

nebo snímat vizualizérem. 
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9. Porovnání tvaru kapky a menisku rtuti a vody 

Anotace: Kapka a meniskus vody jsou narozdíl od kapky a menisku rtuti zploštělé. 

Rovnice: 

Obrázek: 

O 
7 M 

V. i 

I 

íj 

1 - w \ 
V __ 

' 1 

1 - H 2 0 
2 - H g 

A - skleněná kapilára 
B - pipeptka 
C - kyvetka 
D - hodinové sklíčko 

Pomůcky: skleněná kapilára nebo průsvitná plošková pipetka, kyvetka 

Chemikálie: voda, rtuť 

Metodický postup: 

1) Nejprve nasaji do kapiláry vodu a pozoruji propadlý meniskus vody (podél 

stěn je voda výš než uprostřed). 

2) Do další kapiláry nasaji rtuť a pozoruji meniskus vypouklý nahoru (u stěn níž 

než uprostřed). 

3) Kapky vody na ěisté podložce jsou zploštělé a na poprášené jsou kulaté 

(podobně jako kapky deště na pachové cestě). Kapky rtuti jsou kulaté v obou 

případech. 

Závěr: Tvar kapky i menisku závisí na molekulární kohezi vody a atomární kohezi rtuti 

Fyzikální chemie čistoty - na tvar kapky má vliv okolí a gravitace. 

Diskuse: Bezpečnost práce se rtutí a jejími sloučeninami. 

Pozorování lze provést také ve variantě s pipetkami. 
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10. Rtuťové čidlo strojového času 

Anotace: Ukázka převzatá z filmu Chemotronika. 

Rovnice: 

Obrázek: 

Hg2(N03)2 -> 2 Hg+ + 2 N03" Hg+ - > Hg (vylučování Hg na katodě) 

Hg —* Hg+ (rozpouštění Hg na anodě) 

R 

© 
/ 

- r 

— T 

- H * — ^ 
í 

© 
1 - HgNCh 
2 - Hg 

A - skleněná kapilára 

Pomůcky: kapilára, zdroj el. napětí < 1,5 V 

Chemikálie: rtuť, roztok H g N 0 3 

Metodický postup: 

1) V kapiláře je malinko přetržený sloupeček rtuti a v té trhlince je kapka 

HgN0 3 nebo Hg 2 (N0 3 ) 2 - elektrolyt. 

2) Jeden sloupek Hg se zapne jako katoda, druhý jako anoda. 

Závěr: Elektrolýza kapky elektrolytu, přičemž na na anodě se Hg rozpouští do 

elektrolytu a hned se zase vylučuje na katodě (anoda ubývá, katoda přibývá, 

kapka elektrolytu se posunuje) -závisí na čase. 

Diskuse: Bezpečnost práce se rtutí a jejími sloučeninami. 

Pokud bude pokus demonstrován jako reálný, j e třeba zajistit jeho vizualizaci. 

Využívá se např. v japonských televizích jako měřítko strojového času, nebo ve 

vojenské a kosmické technice. 

Rozkladné napětí Hg. 
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11. Rtuťová katoda v průmyslu 

Anotace: 

Rovnice: 

Obrázek: 

Modelový pokus - princip výroby CIt a NaOH „elektrolýzou solanky" 

amalgamačním způsobem. 

NaCl «-» Na+ + Cl" katoda: Na+ - * Na; Na + Hg - » NaHg (amalgám) 

anoda: Cl" -> Cl Cl2 

i). o . 

teplá H 2 0 I - rtuť 
+ fenolftalein 2 - N a C l 

3 - amalgam 
4 - H 2 

A - polarorgafická 
nádobka 

Pomůcky: Polarograf, nádobka, uhlík, tyčinka, 9v baterie, vodiče 

Chemikálie: I Ig, NaCl, H 2 0 , fenolftalein 

Metodický postup: 

1) Elektrolýza: Do Novákovy polarografické nádobky na dno rtuť (katoda), na 

ní roztok NaCl, do solanky zasunout uhlíkovou tyčinku, (model elektrolyzéru). 

Chvíli nechat probíhat elektrolýzu (3-4,5 V). 

2) Vyjmout uhlík, tyčinku, vylít ellyt(odsát pipetkou) a na vzniklý amalgám 

nalít teplou vodu. Začnou unikat bublinky (důkaz H2) a v tu chvíli do vody 

kápnout fenolftalein - zčervená (důkaz NaOH). 

Závěr: Ukázka rtuťové katody v průmyslovém provedení (katoda tvoří dno 

elektrolyzéru). 

Diskuse: Bezpečnost práce se rtutí a jejími sloučeninami. 

Tento tzv. amalgamační způsob elektrolýzy solanky, při němž se vyrábí Cl2, H2 

a NaOH je používán v Neratovicích a Ústí nad Labem. 
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12. Rtuť protéká olovem 

Anotace: Díky vzniku amalgámu olova, protéká rtuť dnem olověné nádoby. 

Rovnice: 

Obrázek: 

Hg + Pb HgPb 

C x 

P n-
>3. 

V » / 
* > A. 

J a i m ) 
y.b 

I - Hg 
2a - Pb váleček 
2 b - P b plíšek 
4 - vrstva Hg 

A - skleněná trubice 00 ,5 -1 ,0 cm 
B - sklenice 

Pomůcky: skleněná trubice ( 0 0,5-1,0 cm), gumová zátka, sklenice 

Chemikálie: rtuť, Pb plíšek 

Metodický postup: 

1) Zhotovení nádoby se dnem z Pb 

2) Nalití Hg 

3) Čekání 

4) Pozorování kapek Hg na vnějším dnu. 

Závěr: Rtuť v olověné nádobce postupně vytváří amalgám olova, což se projevuje 

tvorbou kapek rtuti na vnější stěně dna nádobky. 

Diskuse: Bezpečnost práce se rtutí a jejími sloučeninami. 

Ukázka amalgámu (slitiny rtuti). 

Zajistit proti odpařování Hg - např. celé umístit do plastové či skleněné nádoby 

(déledobý pokus) 
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13. Příprava amateámu u zubaře 

Anotace: Videozáznam přípravy amalgámu zubní laborantkou. 

Rovnice: 

Obrázek: 

Cd + Hg — CdHg 

n 

cr 

¿r 
R 

d c : 

1 - Cd 
2 - Hg 

A - skleněná destička 
B - tlouček 

Pomůcky: skleněná destička, špachtle 

Chemikálie: rtuť, kadmium 

Metodický postup: 

Videozáznam přípravy amalgámu v zubní ordinaci. 

Závěr: Za studena vzniklá slitina kovu a rtuti - amalgám. 

Diskuse: Amalgám je výplňová hmota do zubních dutin. 

V poslední době je využívání amalgámu v zubním lékařství zpochybňováno a 

potlačováno. 
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14. Reakce par rtuti a jodu 

Anotace: Rtuť se povléká vrstvičkou jodidu rtuťnatého, což se jeví jako snížení lesku. 

Rovnice: Hg + h —1• Hgh 

Obrázek: 

3 

F) 

1 - i 2 

2 - Hg 

A - deska 
B - kádinka 
C - Petriho miska 

Pomůcky: zvon, malé Petriho misky (hodinová skla) 

Chemikálie: rtuť Hg, jód U 

Metodický postup: 

1) Pod zvon vložím jednu Petriho misku se rtutí a druhou s jódem 

2) Reakcí par rtuti a jódu kapka rtuti nejprve zmatní,po chvíli se obalí 

naoranžovělým povlakem Hgl2. 

3) Po odstranění misky s jódem, je kapka rtuti opět čistá. 

Závěr: Sublimující páry jódu reagují s povrchem kapky rtuti. 

Diskuse: Bezpečnost práce se rtutí a jejími sloučeninami. 

Pokud jde pouze o pozorování ztráty lesku kapky j e pokus krátkodobý, pokud je 

třeba získat zřetelné množství Hgh, trvá pokus déle než 15 minut (případně lze 

mírně zahřát - do 30°C). 
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15. Substituce rtuti 

Anotace: Měď vytěsňuje z roztoku rtuť, což se projeví povlečením původní červené mědi 

stříbřitou amalgámovou vrstvičkou. 

Rovnice: H g ( N 0 3 ) 2 + C u - > Hg + Cu(N0 3 ) 2 

Hg + Cu —> HgCu - amalgám 

Obrázek: 

0 - 1 - HgCU 
2 - Cu mince 

Q A - kyvetka 

Pomůcky: Kyvetka 1 cm3 , pinzeta 

Chemikálie: měď Cu, chlorid rtuťnatý HgCl2 - 0,1M roztok 

Metodický postup: 

1) Do roztoku HgCI2 vložit kousek měděného plíšku (Cu mince) 

2) Na měděném plíšku se vyloučí rtuť, plíšek se „postříbří". 

3) Druhá Cu mince pro porovnání. 

Závěr: Příklad substitučních reakcí a řady reaktivity kovu. 

Diskuse: Bezpečnost práce se rtutí a jej ími sloučeninami. 

Možnost semmikro - mi kro provedení. 

Viz pokus č. 1 

Pokus je možné snímat vizualizérem. 
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16. Substituce rtutí 

Anotace: Rtuť vytěsňuje z roztoku A g N 0 3 stříbro. 

Rovnice: A g N 0 3 + Hg H g N 0 3 + Ag (Ag + Hg — amalgám) 

Obrázek: 

1 - A g N 0 3 

N 2 - H g 

—r , — . . „ A - tečkovací destička 

1 - A g N 0 3 

N 2 - H g 

—r , — . . „ A - tečkovací destička 

Pomůcky: tečkovací destička nebo hodinové sklo, kapátko 

Chemikálie: rtuť Hg, dusičnan stříbrný A g N 0 3 - 0,1M roztok 

Metodický postup: 

1) Do kapky roztoku A g N 0 3 kápnout kapku Hg. Okolo kapky Hg se vylučuje 

stříbro, které se s kapkou rtutí ihned slévá a vytváří amalgám (původně 

pohyblivá kapka rtuti zthune). 

2) Potom na kapce rtuti začnou vyrůstat jehličky stříbra (vytěsnění stříbra rtutí). 

Závěr: Příklad substitučních reakcí a řady reaktivity kovů. 

Diskuse: Bezpečnost práce se rtutí a jejími sloučeninami. 

Možnost semmikro - mikro provedení. 

Pokus je možné snímat vizualizérem. 
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17. Rtuťová kapající katoda v polarografické nádobce 

Anotace: Ukázka rtuťové kapkové elektrody. 

1 - H g 
2 - elektrolyt 
3 - Hg kapka 

A - polarografické 
nádobka 

B - rezervoár se 
rtutí 

C - tlačka 
D - kapilára 

Metodický postup: 

Videozáznam z polarografického pracoviště. 

Závěr: Postupná tvorba a odtržení kapky rtuti od kapiláry. 

Diskuse: Rtuťová kapková elektroda používaná v klasické polarografické analýze. 

Zaznamenáno videokamerou v Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského 

Akademie věd ČR. 

Rovnice: 

Obrázek: 

Pomůcky: Novákova polarografická nádobka, kapilára 

Chemikálie: rtuť Hg 
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18. Princip polarografie + 1 polarograf 

Anotace: Syn pana prof. Heyrovského zde ukáže a vysvětlí princip polarografie, včetně 

prvního polarografu a prvních polarogramů svého otce. 

Převzato ze série elektroanalytické metody. 

Rovnice: 

Obrázek: Heyrovského zařízení k měření proudu se rtuťovou kapkovou elektrodou 

Pomůcky: 

Chemikálie: 

Metodický postup: 

Videozáznam z polarograťického pracoviště. 

Závěr: 

Diskuse: Zaznamenáno videokamerou v Ústavu fyzikální chemie Jaroslava 

Heyrovského Akademie věd ČR. 
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19. Vibrace kapky rtuti 

Anotace: Za některých situací dochází k tomu, že kapka rtuti vibruje. 

Rovnice: 

Obrázek: 

1 - kapka Hg 
2 - elektrolyt 

A - kádinka 
B - kapková elektroda 

Pomůcky: kádinka 

Chemikálie: rtuťová kapková elektroda, elektrolyt 

a -
r 

* O * * 

Metodický postup: 

Videozáznam z polarografického pracoviště. 

Závěr: 

Diskuse: Zaznamenáno videokamerou v Ústavu fyzikální chemie Jaroslava 

I leyrovského Akademie věd ČR. 
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20. Rtuťové srdce 

Anotace: Kapka rtuti za experimentálních podmínek „tepe". 

Rovnice: Fe + Cr 2 0 7 —• Fe2+ + Cr3+ 

Obrázek: 

1 - Hg kapka 
2-K.:Cr207 + H:S04 

3 - Fe hřebík 

A - Petriho miska 
B - Hodinové sklo 

Pomůcky: Fe hřebík, smirkový papír, Petriho miska, hodinové sklo, kapátko 

Chemikálie: dichroman draselný K2Cr207, kys. sírová H2SO4 (50%), rtuť Hg 

Metodický postup: 

1) Na hodinové sklo naliji 50% H 2 S0 4 , do ní pár kapek K 2 Cr 2 0 7 

2) Do roztoku kápnu kapku rtuti. 

3) Ke kapce přiložím očištěný ocelový hřebík a kapka začne tepat (dotkne se 

hřebíku a klesne...) - mění se povrchové napětí. 

Závěr: Redoxní děj, při kterém jsou elektrony převáděny přes kapku rtuti, která je tak 

nabíjena a dotykem s hřebíkem vybíjena. 

Diskuse: Bezpečnost práce se rtutí a jejími sloučeninami, umístění hodinového skla do 

větší Petriho misky. 

Oblíbený pokus prof. Heyrovského, který předváděl studentům vždy na konci 

semestru. 
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6. Jaroslav Heyrovský 

"Pracuj, dokonči, publikuj." 

(Heyrovského životní heslo) 

Český vědec, fyzikální chemik, zakladatel polarografie Jaroslav Heyrovský se 

narodil 20. prosince 1890 v Praze jako páté dítě v rodině profesora římského práva na 

Karlově univerzitě. Už od mládí se zajímal o přírodní vědy a dělal první chemické pokusy. 

Studoval na akademickém gymnáziu v Praze, kde se jeho zájem soustředil především na 

fyziku, chemii a metematiku. V roce 1909 se zapsal na filozofickou fakultu Univerzity 

Karlovy (matematika, fyzika, chemie), ale už v následujícím roce studoval na Univerzity 

College v Londýně. Hodnost bakaláře získal v roce 1913 a začal pracovat na dizertační 

práci. Jeho studia však přerušila I. světová válka. Narukoval k zdravotnické jednotce, kde 

strávil celou válku. V roce 1918 předložil na Univerzitě Karlově dizertační práci. Při 

rigorózní zkoušce se seznámil s problematikou rtuťové kapkové elektrody, 

která sloužila k měření povrchového napětí rtuti. Této problematice se 

usilovně věnoval několik let. Jeho pracovní úsilí bylo korunováno 10. 

února 1922, kdy objevil elektrolýzu se rtuťovou kapkovou elektrodou, tj. 

elektrochemickou metodu sloužící zejména pro účely chemické analýzy. Heyrovský si byl 

vědom významu tohoto objevu a ihned se skupinou spolupracovníků zahájil další 

výzkumy. Jeho objev, od roku 1925 zvaný polarografie, budil zájem v celém světě. 

V roce 1926 byl jmenován prvním řádným profesorem 

fyzikální chemie na Univerzitě Karlově. V témže roce také se 

svým japonským spolupracovníkem M. Shikatou 

zkonstruovali polarograf, přístroj na automatickou registraci 

měřených veličin. 

(1890-1967) 



Od roku 1952 byl profesorem a v letech 1950-63 ředitelem polarografického ústavu 

ČSAV. Za svůj objev polarografické metody a jejího využití a analytické chemii převzal 

10. 12. 1959 z rukou švédského krále Gustava VI. Nobelovu cenu. Obdržel mnoho 

čestných doktorátů a jiných ocenění. Polarografii - která se stala největším přínosem 

československé vědy světové vědě ve dvacátém století - šířil nejen v tehdejším 

Československu ale také na přednáškách v mnoha zemích: ve Spojených Státech (1933), 

v Sovětském Svazu (1934), Anglii (1946), Švédsku (1947), Čínské lidové republice (1958) 

a v Sjednocené arabské republice - Egyptě - (1960 a 1961). 

Jaroslav Heyrovský zemřel v Praze 27. března 1967 a je pohřben na Vyšehradě. 
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Stránka Heyrovského laboratorního deníku z 9. a 10. února 1922. 
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7. Závěr 

V úvodu práce jsem si vymezila cíl, který spočíval ve vytvoření záznamu ukazujícího 

fyzikální a chemické vlastnosti rtuti a jejích sloučenin, a to v konkrétních pokusech 

s kapkou rtuti. S realizací tohoto nelehkého úkolu mi velmi pomohl pan Doc. RNDr. K. 

Holada,CSc. 

Podstata mé práce spočívala v pokusech s minimálním množstvím rtuti - tzn. 

semimikro a mikro provedení. Je paradoxem, že zákon o chemických látkách a chemických 

přípravcích zakazuje nakládání s jakýmkoliv množstvím rtuti a přitom provádění pokusů 

v rámci této práce v j iž shora uvedeném množství, j e v případě demonstračních pokusů 

prováděných učitelem v podstatě neškodné. 

Výsledkem mé práce je tedy nejen ověřená možnost dělat pokusy s kapkou rtuti, ale 

také to, že nasnímaným reálným pokusem lze obejít likvidační účinky právní úpravy na 

výuku chemie. 

Pevně věřím, že výsledek mé práce nezůstane pouze založen v archivu pedagogické 

fakulty a dostane se k rukám nejširší učitelské veřejnosti, a tato ho bude běžně využívat ve 

své praxi. 
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