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Úvod 

 
Informace v současnosti  šířené sdělovacími prostřed-

ky i legislativní omezování experimentální výuky chemie 
na školách mají za následek snižování zájmu o její studium 
a rozšiřování chemofobie. Naštěstí od řady dalších fobií je 
chemofobie léčitelná vzděláváním a účinnými metodami 
výuky. Především je potřebné „přívětivé“ objasnění che-
mizace, která je pro rozvoj a existenci společnosti nezbyt-
ná. Jde o aktuální využití chemických metod a výrobků ve 
všech oborech lidských činností i v soukromém životě 
každého člověka. 

Osvědčeným prostředkem vzbuzení a udržení zájmu 
o chemii jsou pokusy, zejména ty „efektní“. Domníváme 
se, že efektní je každý chemický pokus, pokud je dobře 
proveden a interpretován. Je tomu již více než čtvrt století, 
kdy jsme se začali  zabývat  myšlenkou zvýšení  zájmu 
o chemii spojením hudby s experimentem. Inspirace hu-
debních skladatelů chemií, ale i hudební produkce zná-
mých chemiků, mají své historické kořeny. Historie sahá 
od písní alchymistů až do současnosti. 

Alchymistické  písně  svědčí  o  dávné  muzikálnosti 
mnohých chemiků. M. Maier (osobní lékař Rudolfa II.) je 
uspořádal a jsou dostupné ve sbírce Atalanta Fugiens. Dí-
ky Mistru Štěpánkovi a jeho souboru Ars Cameralis byly 
nahrány a nazpívány i v nedávné době. 

J. Newlands (1837–1898), předchůdce D. I. Menděle-
jeva, dokonce uspořádal prvky podle zákona oktáv, který 
zformuloval, domnívaje se, že jsou prvky uspořádány ana-
logicky jako tóny v hudbě. Sklidil za to od svých současní-
ků výsměch. A. P. Borodin (1835–1887), ruský chemik, 
žák a spolupracovník  N. N. Zinina, je dnes znám jako 

hudební skladatel1 (např. opera Kníže Igor, suita Ve ste-
pích Střední Asie, Polovecké  tance), spíš než chemik. Byl 
přítelem D. I. Mendělejeva (1834–1907), který byl rovněž 
velmi muzikální. Traduje se dokonce, že na periodický 
zákon přišel při poslechu Schumannova Kvintetu Es dur. 
Podobnou dvojici hudbymilovných chemiků u nás tvoří 
E. Votoček (1872–1950) a J.  Heyrovský (1890–1967). 
Votoček je autorem hudebního slovníku a řady hudebních 
skladeb, jeho orchestrální rapsodii Od svítání do soumraku 
měl po válce na repertoáru FOK Praha. Na sjezdu České 
společnosti chemické v roce 1997 ve Zlíně provedla tam-
ní filharmonie jeho další skladbu. Známější je též Téma 
s variacemi pro klavír a soprán (vyšlo 1934). Některá 
díla  dedikoval  J.  Heyrovskému.  Angličan  E.  Elgar 
(1857–1934) je jako chemik zapomenut, ale jeho skladby 
(III. symfonie, Enigma) jsou stále prováděny řadou or-
chestrů. Enigmu tvoří téma a jeho 14 variací – podle naše-
ho názoru si říká o chemické aranžmá (analogii dále uve-
dené Rhapsody in Blue). 

Nejen chemici, ale i hudebníci poměrně často vzali za 
vděk chemická témata. Vzpomeňme některé z nich: G. F. 
Händela (1685–1759) a jeho Vodní hudba,  Debussyho 
(1862–1918) Ohňostroj a C.  M. Ravelovy (1857–1937) 
Hry vody, někdy uváděné jako Vodotrysk. Ze současníků 
uveďme ty nejznámější a velmi často až extravagantně 
moderní  co  do  stylu  i  obsazení  orchestru:  E.  Varese 
(1885–1965), napsal Ionizaci pro 13 bicích, G. Schüllera 
(* 1925) ve skladbě Spektra předvádí jakési „potulování“ 
zvuků ve spektru analogickém spektru barev, B. Schäffera 
(*1929), jehož Experimenty jsou osmi orchestrálními po-
kusy trvajícími 11 minut, K. Pendereckiho (*1933), pro-
slul Fluorescencí složenou ze šesti úseků, v níž hrají i ne-
tradiční hudební nástroje, jako např. siréna či psací stroj. 

I mezi dnešními našimi i zahraničními chemiky je 
stále řada pasivně i aktivně hudbymilovných, právě tak 
jako mezi hudebníky jsou zájemci o chemickou tematiku 
(J. Stivín – hudební projekt Alchymie na CD). Můžeme 
tudíž mluvit o hudebních poklescích chemiků a chemic-
kých poklescích hudebníků – ale to je jiné téma. 

 
 

Od nápadu k jeho realizaci 
 
Hudebníci skládají hudbu na chemická témata a che-

mici naopak skládají hudbu. Zabývali jsme se otázkou, 
proč doposud nebyla využita možnost spojení obojího. 
Proč  nevyužít  atraktivní  možnosti  spojení  hudby 
s prezentací chemických dějů jako motivujícího faktoru 
pro výuku chemie? Pro odpověď na tyto otázky jsme jako 
hudební  základ  vytipovali  Gershwinovu  Rhapsody  in 
Blue2. Jde o působivou skladbu, při níž lze za doprovodu 
hudby  demonstrovat  širokou  škálu  chemických  dějů 
s motivací modré barvy. Uvedený projekt byl dílčí formou 
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publikován v populárně naučných časopisech2,3 a posloužil 
jako inspirace dalším autorům4,5. Některé z pokusů byly 
rozpracovány jako další varianty pro využití ve výuce6. 
Dlouholeté žádosti vyučujících chemie z praxe i studentů 
učitelství o komplexní zpracování a zveřejnění programu 
nás vedly k novému zpracování bodového scénáře včetně 
metodiky netradičně prezentovaných pokusů a jejich tema-
tického využití ve výuce. 

 
 

Scénář pořadu Rhapsody in Blue 
 
Pořad lze realizovat v prostorách vybavených demon-

stračním stolem s možností reprodukce hudby a se zatem-
něním. Program začíná spuštěním nahrávky Gershwinovy 
skladby  Rhapsody  in  Blue.  Dva  vystupující  (varianta 
s jedním vystupujícím je také možná, ale mimořádně ná-
ročná), kteří se vzájemně doplňují, postupně beze slov 
demonstrují pokusy. Následující přehled pokusů je bodo-
vým scénářem, kde spolu s názvem pokusu je přibližný čas 
jeho trvání během hudby. Ve scénáři je uvedena příprava, 
pracovní postup, pozorované jevy a dílčí vysvětlení jejich 
podstaty. 

 
1. Blue Letters (čas 15 s) 

Příprava: Slepením čtyř archů filtračního papíru do 
čtverce připravíme plakát. 

Pro orientaci tenkou čarou tužky označíme pruhy pro 
11  zápisů.  Předem  menším  štětcem  napíšeme  nápisy 
„neviditelným inkoustem“ – 5% vodným roztokem hexa-
kyanoželeznatanu draselného. Roztok necháme zaschnout 
a plakát připevníme na tabuli v čele místnosti.  

Provedení:  Široký štětec namočíme v 5% roztoku 
chloridu železitého ve vodě a potřeme jím horní pruh bílé-
ho plakátu. (Stejně postupujeme i při dalších pokusech). 

Pozorování  a  vysvětlení:  Objeví  se  modrý  nápis 
RHAPSODY in BLUE. Reakcí obou činidel vzniká hexa-
kyanoželeznatan železitý – berlínská modř (1). 

     
2. Three Times  in Blue (čas 1,0 min) 

Příprava: Titrační baňku naplníme asi do jedné třetiny 
1,5% roztokem síranu měďnatého. Byretu upevněnou na 
stojanu naplníme 2% roztokem amoniaku. Pro zvýšení 
kontrastu za baňku umístíme bílý papír. 

Provedení: Roztok z byrety pozvolna vypouštíme do 
baňky. Po ukončení pokusu přetřením dalšího pruhu na 

plakátu vlhkým štětcem vyvoláme nápis THREE TIMES 
in BLUE.  

Pozorování a vysvětlení: Reakcí světle modrého roz-
toku měďnatých kationtů a bezbarvého roztoku amoniaku 
vzniká v baňce modrá sraženina hydroxidu měďnatého (2), 
který přechází při nadbytku amoniaku ve výrazně modrý 
roztok síranu tetraaminměďnatého (3). 

  
3. Tree in Blue (čas 1min 30 s) 

Příprava: Titrační baňku naplníme  přibližně do polo-
viny až do tří čtvrtin  5% vodným roztokem dusičnanu 
stříbrného. Očištěný měděný drát o průměru 1 až 2 mm 
stočíme na jednom konci do spirály a druhý konec ohne-
me, aby drát bylo možno zavěsit na skleněnou tyčinku 
položenou přes hrdlo baňky tak, že spirála bude ponořena 
v roztoku. Ke zvýšení efektu můžeme použít lampu pro 
osvětlení baňky. 

Provedení:  Měděný  drát  zavěsíme  do  baňky 
s bezbarvým roztokem. Baňku krátce osvětlíme lampou 
(během průběhu pokusu osvětlení ještě několikrát opakuje-
me). Štětcem vyvoláme další nápis TREE in BLUE. 

Pozorování a vysvětlení: Pozorujeme, že roztok se 
postupně zbarvuje modře a na drátu se vytvářejí stříbrné 
krystalky, ve svém celku připomínající korunu stromu. 
Redoxní reakcí stříbrných kationtů v roztoku a kovové 
mědi vzniká kovové stříbro (4) a modrý roztok tetraaqua-
měďnatého komplexu (5). 

       

 
4. Blue Fountain (čas 3 min 40 s) 

Příprava: Baňku (1000 cm3) s kulatým dnem naplní-
me předem plynným amoniakem a uzátkujeme (příprava 
např. ve vyvíjecí aparatuře přikapáváním konc. vodného 
roztoku amoniaku na pevný hydroxid sodný a zaváděním 
vznikajícího plynu trubičkou ke dnu baňky obrácené dnem 
vzhůru). Velkou kádinku (1000 cm3) naplníme vodou do 
níž přidáme roztok thymolftaleinu. Dále připravíme dru-
hou zátku s trubicí na jednom konci zúženou. 

Provedení:  Zátku  s  trubicí  namočíme  v  roztoku 
v  kádince.  Zdánlivě  prázdnou  baňku  uchopíme  dnem 

4 FeCl3 + 3 K4[Fe(CN]6] Fe4[Fe(CN)6]3 + 12 KCl (1) 

(2) CuSO4 + 2 NH3 + 2 H2O Cu(OH)2 + (NH4)2SO4

(3) Cu(OH)2 + (NH4)2SO4 + 2 NH3 + 2 H2O[Cu(NH3)4]SO4

(4) 2 AgNO3 + Cu 2 Ag + Cu(NO3)2

(5) 4 H2O+Cu(NO3)2 [Cu(H2O)4](NO3)2



Chem. Listy 105, 5559 (2011)                                                                                                                                       Výuka chemie  

57 

vzhůru, odzátkujeme, uzavřeme zátkou s trubičkou uvnitř 
baňky zúženou a vnější konec trubičky ponoříme do bez-
barvého roztoku v kádince. Po ukončení pokusu vyvoláme 
nápis BLUE FOUNTAIN. 

Pozorování a vysvětlení: Rozpouštěním amoniaku ve 
vodě vzniká v baňce podtlak, kapalina z kádinky je nasá-
vána do baňky jako „vodotrysk“. Při tomto ději dochází 
k  deprotonizaci  fenolické  hydroxylové  skupiny  v  thy-
molftaleinu následované otevřením laktonového kruhu za 
vzniku „modré“ chinoidní struktury odpovídajícího amoni-
um-karboxylátu (6). 

    
5. White – Blue – Red (čas 6 min 15 s) 

Příprava: Části trojdílné kyvety nebo tři jednotlivé 
kyvety naplníme do dvou třetin jednotlivě 2% roztokem 
dusičnanu olovnatého, 2% roztokem síranu měďnatého, 
a vodou s několika kapkami roztoku fenolftaleinu. Připra-
víme střičku naplněnou 10% roztokem amoniaku. Ke zvý-
šení efektu vede prosvícení kyvet lampou (popř. zpětným 
projektorem). 

Provedení:  Do osvětlené třídílné kyvety (nebo tří 
kyvet), kde jsou na pohled bezbarvé vodné roztoky, po-
stupně přidáváme ze střičky stále stejný bezbarvý vodný 
roztok amoniaku. Po ukončení pokusu vyvoláme nápis 
WHITE – BLUE – RED. 

Pozorování a vysvětlení:  V první části působením 
roztoku amoniaku vzniká bílá sraženina hydroxidu olovna-
tého, ve druhé nejdříve světle modrá sraženina hydroxidu 
měďnatého (2), který dále přechází v modrý roztok síranu 
tetraaminměďnatého (3), a ve třetí se v zásaditém prostředí 
barví fenolftalein červeně. Při změně barvy fenolftaleinu 
dochází k obdobnému ději jako při reakci thymolftaleinu, 
avšak vzniká červeně zbarvený produkt (7).  

Pokus má symbolicky znázorňovat národní barvy. 

6. Blue Effect (čas 7 min 30 s) 
Příprava: Do kuželové baňky o objemu 1000 cm3 

nalijeme 500 cm3 destilované vody. Postupně v ní rozpus-
tíme 10,0 g pevného hydroxidu sodného a 10,0 g D-glu-
kosy. Po rozpuštění látek přidáme několik kapek 1% rozto-
ku methylenové modři v ethanolu a baňku uzátkujeme. 
Směs v baňce se stáním odbarví.  

Provedení spolu s pozorováním: Ukážeme uzavřenou 
láhev s bezbarvým roztokem. Obsah baňky promísíme 
protřepáním. Bez dalšího zásahu v uzavřené soustavě roz-
tok zmodrá. Baňku postavíme na stůl. Pozorujeme, že se 
roztok po chvíli opět odbarví. Při opětovném protřepání 
zmodrá, stáním se odbarví, což lze vícekrát opakovat. Vy-
voláme nápis BLUE BOTTLE EFECT. 

Vysvětlení: D-glukosa redukuje v alkalickém prostře-
dí methylenovou modř na její bezbarvou leukoformu. Při 
protřepávání směsi v uzavřené baňce se leukoforma oxidu-
je kyslíkem přítomným nad roztokem na modrou methyle-
novou modř a roztok zmodrá (8). Děj lze opakovat až do 
vyčerpání kyslíku v baňce. 

  
7. Blue Clock (čas 8 min 30 s) 

Příprava: Připravíme roztok A postupným rozpouště-
ním 0,85 g hydrogensiřičitanu sodného, 4 cm3 konc. kyse-
liny sírové a 50 cm3 1% roztoku škrobu v 1000 cm3 desti-
lované vody. Roztok B připravíme rozpuštěním 4,28 g 
jodičnanu draselného v 1000 cm3 destilované vody. Do 
čtyř baněk  s plochým dnem odměříme 20 cm3 roztoku A. 
Do dalších čtyř baněk odměříme odstupňované objemy 
roztoku B (např. 2, 4, 6,  a 8 cm3), které doplníme destilo-
vanou vodou na celkový objem 20 cm3. Průběh pokusu je 
výrazně ovlivňován teplotou roztoků. Odstupňované obje-
my roztoku B je vhodné ověřit předem.  

Provedení: Do čtyř baněk se stejným objemem bez-
barvého roztoku A přilijeme z připravených lékovek naráz 
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také stejné objemy bezbarvého roztoku B. Po ukončení 
pokusu vyvoláme nápis BLUE CLOCK. 

Pozorování a vysvětlení: Směs v jednotlivých baň-
kách postupně zmodrá. Při pokusu probíhá v roztoku něko-
lik dějů s různou rychlostí7. Reakcí jodičnanových a hyd-
rogensiřičitanových aniontů vznikají jodidové anionty (9), 
které s jodičnanovými anionty reagují v kyselém prostředí 
za vzniku jodu (10). Jod okamžitě reaguje s hydrogen-
siřičitanovými anionty rychlejší reakcí za vzniku jodido-
vých aniontů (11).  

Teprve po vyčerpání hydrogensiřičitanových aniontů 
zůstávají v nadbytku jodidové a jodičnanové anionty, které 
reagují za vzniku jodu (10) dokázaného modrým zabarve-
ním jeho komplexu se škrobem. 

 
8. Oscillation in Blue (čas 10 min) 

Příprava: Do uzavřených nádob připravíme čtyři roz-
toky: 

č. 1: ve 100 cm3 destilované vody rozpustíme 4,3 g 
jodičnanu draselného a poté 3,2 g 50% kyseliny chloristé. 

č. 2: v 64 cm3 destilované vody rozpustíme 36 cm3  
30% roztoku peroxidu vodíku. 

č. 3: ve 100 cm3 destilované vody rozpustíme 1,6 g 
kyseliny malonové a  0,48 g síranu manganatého. 

č. 4: 0,1% roztok škrobu (nikoliv analytického). 
Pokus  je  nutné  ověřit  předem  smísením  prvních 

3 roztoků v poměru objemů 1:1:1 a přidáním takového 
objemu roztoku škrobu, aby směs byla modrá. 

Provedení: Do baňky postupně vlijeme čtyři bezbarvé 
roztoky a baňku uzavřeme. Vyvoláme nápis OSCILLATI-
ON in BLUE. 

Pozorování a vysvětlení: Pozorujeme, že bez dalšího 
zásahu původně bezbarvá směs roztoků po chvíli zmodrá, 
pak se odbarví, opět zmodrá, což se opakuje až do koneč-
ného modrého zabarvení. Demonstrovaný děj8 je ukázkou 
oscilace koncentrací jodu I2 a jodidového iontu I–, které 
vznikají  více redoxními reakcemi probíhajícími různou 

rychlostí za přechodného vzniku odlišně stabilních mezi-
produktů. 

 
9. Blue Luminescence (čas 13 min) 

Příprava: Kyvetu naplníme do dvou třetin  0,1 až 
0,2% roztokem  luminolu v 0,4% roztoku hydroxidu sod-
ného. Připravíme zásobní nádobku s 1,5% roztokem síranu 
měďnatého a střičku s 3% až 5% roztokem peroxidu vodíku.  

Provedení: Do kyvety s roztokem luminolu přidáme 
několik kapek roztoku síranu měďnatého. Zhasneme. Ve 
tmě pozvolna přidáváme roztok peroxidu vodíku ze střičky 
do kyvety. Po ukončení pokusu rozsvítíme a vyvoláme 
nápis BLUE LUMINESCENCE. 

Pozorování a vysvětlení: Při oxidaci luminolu peroxi-
dem vodíku za katalytického působení měďnatých iontů 
a přítomnosti vzdušného kyslíku se uvolňuje energie ve 
formě modrého záření (12), chemiluminiscence911. 

 
10. Blue Liqueur (čas 14 min) 

Příprava: Několika kapkami 0,1% roztoku methyleno-
vé modři v čistém ethanolu obarvíme pitnou vodu (500 
cm3) v kuželové baňce a připravíme 2 kádinky (50 cm3). 

Provedení: Jeden ze dvou vystupujících nalije z baňky 
do dvou kádinek modrou kapalinu. Oba si tiše symbolicky 
připijí. Vyvoláme nápis BLUE LIQUEUR. 

Pozorování a vysvětlení: Pití z chemických nádob při 
provádění pokusů je porušením laboratorního řádu. Methy-
lenová modř v roztoku není pouze indikátor, ale byla pou-
žívána i v lékařství. Použité množství při pokusu je mno-
hem menší než udával v roce 1970 Československý léko-
pis12 jako jednotlivou léčebnou dávku. 

 
11. Blue Flare (čas 14 min 20 s) 

Příprava: Do tří zásobních nádobek (váženky, epruve-
ty) připravíme jednotlivě suché práškové látky: chlorid 
amonný (1,0 g), dusičnan amonný (4,0 g) a zinek (4,0 g). 
Další pomůckou je nehořlavá podložka a střička s vodou.  

Provedení: Na nehořlavé podložce špachtlí promísíme 
dva bílé a jeden šedý prášek. Ze směsi uděláme hromádku. 
Na hromádku střičkou přikápneme vodu a v místnosti 
zhasneme. Po ukončení pokusu vyvoláme nápis BLUE 
FLARE. 

Pozorování a vysvětlení: Po přikápnutí vody ke směsi na 
nehořlavé podložce proběhne po několika sekundách efektní 
redox reakce za uvolnění modrého plamene a tepla. Voda je 
při reakci katalyzátorem probíhajících redoxních reakcí (13). 

IO3
- + 3 HSO3

- I- + 3 HSO4
- (9) 

5 I- + IO3
- + 6 H+ 3 I2 + 3 H2O (10) 

(11) I2 + HSO3
- + H2O 2 I- + HSO4

- + 2 H+

N

N

O

ONH2

H

H
+ + O2 N2 + 2 H2O + + h

NH2

CO2
- Na+

CO2
- Na+

2 NaOH

 (12)  

2 NH4Cl + Zn + NH4NO3 2 NH3 + N2 + ZnCl2 + 3 H2O (13)  
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Závěr 
 
Uvedený příspěvek může motivovat učitele chemie 

k provádění pokusů a žáky ke studiu chemie. Jeho struktu-
ra je navíc v souladu s tématy obecné chemie zahrnutými 
v současných rámcových vzdělávacích programech (typy 
chemických reakcí, kinetika chemických reakcí, chemické 
rovnováhy, termodynamika, ale také laboratorní technika 
a bezpečnost práce při práci s chemickými látkami). Příno-
sem mohou být i netradiční náměty i způsob prezentace. 
Jde  o  skromný  příspěvek  k  naplnění  výroků  jednoho 
z  prvních,  kteří  u  nás  základy  chemie  vyučovali  – 
K. Amerlinga13: „….Nižádný žák bez lučby do života ne-
vstupuj…či snad ji neprovází nic básnického a velebného, 
nic obrazitého, nic erotického, nic romantického…Velebná 
jestli to zajisté nauka i věda, první to pravý stupeň poznání 
boha i veškerenstva!“ 

 
Zpracování tématu je v rámci Výzkumného záměru 

Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty MSM 
0021620862  v  dílčím  projektu  „Modernizační  trendy 
v didaktice chemie“. 
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K. Holada, P. Beneš, and F. Liška (Department of 

Chemistry and Chemistry Didactics, Pedagogical Faculty, 
Charles University, Prague): Experiments Set to Music 
in Chemistry Teaching  

 
Eleven  spectacular  chemical  experiments  in  blue 

while listening to Gershwins Rhapsody in Blue are de-
scribed. The experiments have been chosen with the aim to 
motivate the students interest in general chemistry topics 
such as chemical processes, chemical reaction  types, reac-
tion rates, chemical equilibria and chemical thermodynam-
ics. 


