
 

Výukové materiály Název: Alchymistická příprava „zlata“ 
Téma: Kovy 

Úroveň: střední škola 

Tematický celek: Obecné zákonitosti přírodovědných disciplín a principy poznání ve vědě 

 
Předmět (obor): chemie  

 
Doporučený věk žáků: 15–17 let    

 
Doba trvání: 3 vyučovací hodiny  

 
Specifický cíl: naučit žáky naplánovat a provést badatelskou činnost a vyhodnotit její výsledky 
 

 
 
Seznam potřebného materiálu (pro 1 skupinu žáků): 
 
Pomůcky: 2 kádinky (200 cm3), 2 skleněné tyčinky, kahan, kuželová baňka (250 cm3), keramická síťka, 
stojan, varný kruh, váhy, odměrný válec 
 
Chemikálie: 0,5 g Pb(NO3)2, 0,5 g KI (případně NaI), 10 cm3 koncentrované HNO3, destilovaná voda 
 

 
 

Seznam praktických (badatelských) aktivit: 

Příprava jodidu olovnatého 

Vliv teploty roztoku na srážecí reakci 
 

 
  



Anotace: 

Tříhodinová aktivita k tématu Kovy se zabývá alchymistickou přípravou „zlata z vody“. Po 
motivačním úvodu o historickém významu kovů se žáci rozhodují, jaký typ reakce by byl 
nejvhodnější pro přípravu jodidu olovnatého. Za takovou reakci by měli vyhodnotit reakci srážecí, 
při které vznik jodidu olovnatého připomíná vznik „zlata“ z vody. Po laboratorním provedení žáci 
společně zhodnotí, zda opravdu „zlato“ připravili. Své poznatky uplatní v odpovědích na doplňující 
otázky. 

Harmonogram výuky: 

 náplň práce čas potřebné vybavení 
a pomůcky činnost učitele činnosti žáků 
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Domácí úkol pro žáky:   
Zopakujte si metody oddělování složek směsi, zaměřte se na krystalizaci a filtraci. 

  



Přípravy pro učitele 
Úvod do tématu – motivace  

Učitel rozdá žákům pracovní list Periodická tabulka prvků a vyzve je, aby v něm našli a zaškrtali 
osm kovů, které byly známy již ve starověku. Pro zajímavost jim může ukázat (promítnout 
dataprojektorem) některé výrobky, na jejichž výrobu byly kovy využity. 

Autorské řešení: 
zlato – Au, stříbro – Ag, měď – Cu, železo – Fe, olovo – Pb, cín – Sn, rtuť – Hg, antimon – Sb 
Kovy se používaly především k barvení nádob, mumií, k výrobě mincí a zbraní (např. kopí) atd. 

 

Ukázky materiálů, kde se ve starověku využívaly kovy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výše uvedené obrázky jsou použity z knihy: Chemie – věda zvědavýma očima, Nakladatelský dům OP, Praha, 1993. 

Hliněná nádoba, používaná k uchovávání 
voňavek, pomalovaná barvou obsahující 

sloučeniny olova 

Mumifikovaná kočka, která pochází z roku 1000 
př. n. l. Její rysy byly zvýrazněny černou barvou 

obsahující antimon 

Súdánské železné kopí 
 staré více než 2000 let 



Nyní přečte učitel žákům postupně dva následující texty (nebo je promítne dataprojektorem): 
 

Kovy a alchymie 

Umění zvané khemeia, jak se předchůdkyně chemie nazývala  
v alexandrijském Egyptě, bylo nedílnou součástí praktických  
řemesel, mezi něž patřila výroba skla, kosmetických přípravků,  
keramických glazur, mastí a kovů. Právě výroba kovů měla  
obrovský význam, především výroba zlata. 

 

 

 

 

 

 

                    citováno z http://hledani.gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2008120007 

 

První text by měl vyvolat mezi žáky diskuzi o alchymii, o uplatnění chemie v praktických 
řemeslech už v alexandrijském Egyptě, druhý text o možnosti výroby zlata, jednoho z hlavních 
cílů alchymistů.  Žáci hovoří o tom, co o těchto tématech již vědí. Učitel může napovědět 
návodnými otázkami: 

Jaké byly další cíle alchymistů? 
Elixír života, nápoj nesmrtelnosti, kámen mudrců, perpetum mobile, transmutace prvků... 

Kdy byl zlatý věk alchymie v Evropě? 
13.–16. století 

Znáte nějaké osobnosti spojené s alchymií?  
Paracelsus – významný chemik a lékárník; Rudolf II. – panovník, který podporoval alchymii; 
Agricola – lékař a humanista 

Využila nová věda – chemie – některé poznatky alchymistů?  
Ano, např.: separační laboratorní metody, příprava nových sloučenin – zejména minerálních 
kyselin (  , )... 

Je uvedený „receptˮ použitelný pro přípravu zlata?  
Není použitelný, protože zlato je ušlechtilý kov, který se smícháním pyritů s „čímkoliv“ rozhodně 
připravit nedá. 

Co je to transmutace prvků?  
Přirozená nebo umělá přeměna chemických prvků na jiné prvky. 

  

Ukázka „výroby zlata“: 
 
Zpracuj pyrity tak, aby byly nehořlavé, 
poté co ztratily černou barvu. Ošetři je 
solným nálevem nebo nerozloženým 
solným nálevem, nebo mořskou vodou 
nebo oxymelem [octem a medem] nebo 
čímkoliv chceš, a zahřívej je, dokud 
z nich nebude něco jako částečky zlata, 
které nepodlehly působení ohně. Až to 
bude hotovo, smíchej s přírodní sírou 
nebo žlutým kamencem nebo okrem 
z Attiky nebo čím chceš. Pak přidej 
stříbro, abys získal zlato, a zlato, abys 
získal korálové zlato. 

Philip Ball, Ďáblův doktor: Paracelsus a svět 
renesanční magie a vědy, Praha, Academia, 

2009, str. 177 



Předlaboratorní příprava 

Žáci se rozdělí do skupin (po 2–4). Dostanou pracovní list Alchymistická příprava „zlata“ a vyplní 
první 4 otázky. 

Autorské řešení: 
1. PbI2  
2. Patří mezi bezkyslíkaté soli. 
3. Rovnice přípravy: 
a) zásadotvorný oxid + bezkyslíkatá kyselina: PbO  +  2HI  →  PbI2  +  H2O 

b) neutralizace: Pb(OH)2  +  2HI  →  PbI2  +  2H2O 

c) podvojná záměna: Pb(NO3)2  +  2 KI  →  PbI2  +  2KNO3 

Poznámka: Žáci budou pravděpodobně navrhovat i další reakce:  
d) kov + bezkyslíkatá kyselina:  Pb  +  2HI  →  H2  +  PbI2 
e) přímé slučování prvků:  Pb  +  I2  →  PbI2 
Tyto návrhy příprav je třeba odmítnout s odůvodněním, že by byly velmi obtížné a za běžných 
laboratorních podmínek nereálné. 
4. Nejsnáze proveditelná bude reakce c). 
(Poznámka: Pokud se žáci nemohou rozhodnout, je možné napovědět například tím, že žákům 
ukážeme seznam sloučenin olova, které máme v laboratoři k dispozici.) 

Nyní je třeba se zaměřit na reakci c). Učitel poskytne žákům informace o vlastnostech – hlavně 
o  rozpustnosti látek, které se v rovnici vyskytují. Vyzve žáky, aby si přečetli zadání otázky 5 
s informacemi o jodidu olovnatém, který mají dnes připravit. Informace z textu by měly žákům 
pomoci odvodit nejvhodnější postup při následné laboratorní práci. Žáci ve skupinách 
domlouvají svůj postup pro přípravu „zlata“. 

V případě potřeby může učitel pomoci návodnými otázkami: 

Proč říkáme výchozí reakční směsi „vodaˮ? 
Protože se jedná o bezbarvý průzračný roztok výchozích látek, takže vypadá jako bezbarvá voda. 

Co musí tento výchozí roztok obsahovat a jak ho připravíme?  
Musí obsahovat výchozí látky podle rovnice c) a připravíme ho rozpuštěním výchozích látek 
ve vodě a slitím obou roztoků. 

Jakou teplotu by měla mít výchozí „voda“? 
Aby roztok zůstal průzračnou bezbarvou „vodou“, musí být horký, aby produkt reakce (jodid 
olovnatý) zůstal rozpuštěný. 

Jak dosáhneme toho, aby z „vody“ začalo vypadávat „zlato“, tedy produkt reakce – žlutá 
sraženina jodidu olovnatého? 
„Vodu“ ochladíme. 

Poznámka: K přípravě roztoků je lepší používat destilovanou vodu. Pokud žáci použijí obyčejnou 
vodu, může po přidání dusičnanu olovnatého do vody vzniknout bílý zákal. Pokud učitel kápne 
do zakaleného roztoku několik kapek koncentrované kyseliny dusičné, zákal zmizí. 

(Vysvětlení: Obyčejná voda obsahuje chloridové anionty. Po přidání dusičnanu olovnatého dojde 
ke vzniku bílé sraženiny chloridu olovnatého (proto bílý zákal). Po přikápnutí kyseliny dusičné se 
sraženina rozpustí a zákal zmizí. Vznikne zpátky dusičnan olovnatý a kyselina chlorovodíková.) 

  



Praktická badatelská činnost (laboratorní práce) 

Každá skupina na základě své hypotézy realizuje přípravu svého „zlata“. Přitom vyplňují 
laboratorní protokol. 

Autorské řešení úkolu 1: 

Budeme vycházet z následující chemické rovnice: Pb(NO3)2  +  2 KI  →  PbI2 ↓  +  2KNO3 

Postup:  V jedné kádince žáci rozpustí ve 100 cm3 destilované vody 0,5 g dusičnanu olovnatého. 
Jestliže se vytvoří bílý zákal, přikápne učitel několik kapek koncentrované kyseliny dusičné. V další 
kádince žáci rozpustí opět ve 100 cm3 destilované vody 0,5 g jodidu draselného. Oba roztoky 
zahřívají k varu a poté je slijí do kuželové baňky. Baňku ochlazují proudem studené vody. 

Pozorování: Po několika minutách se začnou vylučovat krystaly jodidu olovnatého (začne se 
vylučovat „zlato“). 

Doplňující otázky: 

1. Tento pokus se označuje jako „zlatý déšť“ především díky své barvě, která připomíná zlato. 
Proto se může někdy označovat jako „zlato z vody“. 

2. Jodid olovnatý se v horkém roztoku rozpustí. 

3. Srážecí. 

4. Je to produkt srážecí reakce, látka v pevném skupenství vylučující se při reakci z roztoku. 
Jedná se o látku ve vodě nerozpustnou. 

5. Většinou se srážecí reakce používají k důkazům nějakých iontů (například rozlišení chloridů, 
bromidů a  jodidů dusičnanem stříbrným). 

6. Horký roztok budeme intenzivně chladit a výsledné krystalky jodidu olovnatého 
přefiltrujeme. 

Autorské řešení úkolu 2: 

Ar(Pb) = 207,  Ar(K) = 39,  Ar(I) = 127,  Ar(N) = 14,  Ar(O) = 16 

a)    

 

 

Výchozí látky jsou tedy ve stechiometrickém poměru. Proto můžeme k výpočtu látkového 
množství produktu použít kteroukoli z nich. 

 

 

Pro úspěšný výpočet může učitel pomoci (dle času a úrovně znalostí žáků): 

Půjde o výpočet chemické rovnice, budeme z ní tedy vycházet. Zjistíme (vypočítáme), jestli máme 
výchozí látky ve stechiometrických poměrech, nebo je jedna látka v nadbytku. Zjistíme 
(vypočítáme), jaké látkové množství produktu  by podle stechiometrických poměrů v rovnici 
mělo vzniknout. Zbývá dopočítat hmotnost tohoto množství. 



b)   

 

Vyhodnocení a prezentace výsledků 

Žáci zhodnotí výsledky laboratorní práce. Porovnávají množství a velikost krystalů „zlata“, barvu, 
i použitý postup práce. Odpovídají na doplňující závěrečné otázky učitele: 

 
Jedná se skutečně o výrobu zlata? 
Ne, jedná se o srážecí reakci. Touto reakcí vznikne sůl (jodid olovnatý), který má zlatavou barvu, 
nikoliv kov. 

Uskutečnili jste transmutaci? (Připravili jste z nějakého prvku opravdu jiný prvek?) 
Ne, připravili jsme sůl, tedy sloučeninu, ne prvek. Žádný nový prvek, který by nebyl přítomen již 
ve výchozí látce, reakcí nevzniknul. 

Můžete po pozorování vašich výsledků říci, jestli lze ovlivnit množství a velikost krystalů 
„zlata“? 
Čím více směs ochladíme, tím více „zlata“ vznikne.  Čím pomaleji ochlazujeme, tím větší krystaly 
„zlata“ vznikají. 

  



Závěrečné poznámky 
 

Jiné varianty a další možné úpravy či doporučení: 

Místo jodidu draselného lze použít jodid sodný, záleží na vybavenosti laboratoře. 
Místo dusičnanu olovnatého je možno použít jinou olovnatou sůl (například octan olovnatý). 

Při přípravě roztoků se doporučuje použít destilovanou vodu. V případě obyčejné vody vznikne zákal, 
který lze odstranit několika kapkami koncentrované HNO3. 

Úkol 2 v Laboratorním protokolu je možno vynechat (pokud žáci např. ještě neprobírali výpočty rovnic). 

Důležité upozornění: Olovnaté soli jsou prudce jedovaté!!! 

 

Reflexe po hodině: 

Jde o úlohu u žáků velmi oblíbenou, a to především díky svému výslednému efektu. 

Oba roztoky mohou žáci také za studena smíchat, poté ohřát a ochladit. I tento druhý postup dovede 
žáky ke stejnému výsledku, což je pro žáky překvapení. Může následovat diskuze. 

Úlohu lze doporučit po určitých úpravách i pro žáky ZŠ.  

 

Navazující a rozšiřující aktivity: 

Další srážecí reakce a jejich využití, důkazové reakce.   
 

 

 

 

 

 

  


