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Laboratorní protokol 

Úkol č. 1: Aparatura 

Která z následujících aparatur bude vhodná pro váš úkol? Zdůvodněte! Zvolenou aparaturu použijte 
pro destilaci mořské vody. Předtím ale požádejte vyučujícího o kontrolu vaší aparatury! 

APARATURA Č. 1 

 

APARATURA Č. 2 

 

APARATURA Č. 3 

 

Použijeme aparaturu č. ............... 
Zdůvodnění:   

: Nejznámější chemikálie světa



 
 

Úkol č. 2: Složení mořské vody 

a) Doplňte vhodnými vzorci: 

Mořská voda je směs mnoha látek, obsahuje (mimo jiné) vodu a v ní rozpuštěné prvky či sloučeniny: 

….......….…..…, ……….…..……., ………..………., …………….….. a mnoho iontů …............., ………….…., ……….……. . 

(Nápověda: prvky a sloučeniny – dýchací plyny (2); kuchyňská/kamenná sůl; mořská/draselná/dietní sůl 
Ionty: kovový ion s nábojem 2+, je potřebný pro stavbu kostí a zubů mořských obratlovců;  
kovový ion s nábojem 2+, má název podle hořké příchuti některých jeho sloučenin;  
kovový ion s nábojem 3+,  vzniká reznutím oceli) 

 

b) Ověřili jste, že je vaše předestilovaná voda čistá?  
Vysvětlete provedený důkaz: 
 
 
 
 
 
 
c) Výpočet výtěžku destilované vody: 

 

 

 

Doplňte: 

Z původního objemu …………… mořské vody jsme získali ……………… destilátu, tedy náš výtěžek 

v procentech činí ……………….. .  

  



 
 

Text pro puzzle o pitné vodě: 

Mluví se o budoucím nedostatku ropy ve světě, ale málokdo v Evropě (kde taková situace zatím nehrozí) 

si je vědom a připouští si, že i nedostatek pitné vody bude (nebo už je?) globálním problémem lidstva. 

Jestliže dnes žije 12 % lidí v oblastech s nedostatkem pitné vody, v roce 2025 bude žít v zemích s vážným 

nedostatkem pitné vody dvě třetiny lidí, tedy dle propočtů přes 6 miliard lidí! Dnes trpí nejvíce 

subsaharská Afrika. Příčin je mnoho. Vodu mají, ale ne tam, kde žije nejvíce lidí. Voda je mocná a ti, kteří 

kontrolují tok vody, mohou využívat její síly mnoha způsoby. Často se říká, že čistá voda směřuje 

k bohatým a ta špinavá k chudým. Kvůli nedostatku pitné vody umírá ročně 1,8 milionu dětí! Řešení se 

na první pohled nabízí v odsolování mořské vody. Z celkového množství vody na naší planetě se pouze 

2 % hodí k využití jako sladkovodní zdroje pro úpravu pitné vody. Pro mnoho zemí je řešením nedostatku 

pitné vody odsolování mořské vody. Odsolování (= desalinace) je proces, při kterém dochází 

k odstraňování soli z mořské, aby byla získána pitná voda, což znamená, že obsah solí je třeba snížit 

o 75 % až 99 % (v závislosti na původní koncentraci). Odsolení se provádí nejrůznějším způsobem: 

reverzní osmózou či elektrodialýzou. Protože odsolování je finančně a energeticky velmi náročnou 

operací, používá se především na ostrovech, lodích a ponorkách, kde je pitné vody nedostatek a náklady 

hrají druhotnou roli. V současnosti je na světě v provozu asi deset tisíc zařízení na odsolování, většina 

z nich v oblasti Perského zálivu, Izraele, Alžíru či USA. Tedy problém vyřešen? Málo vody sladké, 

použijeme vodu z vody slané? Dle izraelských vědců je zavlažování polí odsolenou vodou nevhodné. 

Taková voda postrádá nejen ionty sodíku a chlóru, ale nemá ani další důležité ionty pro růst. Problémem 

je také pro rostliny velmi jedovatý bór obsažený v odsolené vodě ve velké míře. 

 
(Zdroj: http://zachranmesvet.blog.cz/0804/nedostatek-pitne-vody) 

 


