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BT 6 

Technická oblast vzdělávání  
Cílová skupina:  Střední škola/gymnázium  – 1.- 2. ročník 

Kraj/ cíle jsou od sebe vzdáleny (v km): 7,5 
Cíl I: 
 

Ekologické centrum Most  

pro Krušnohoří (ECM) 
Cíl II: 
 

Chempark UNIPETROL, a.s.  

Adresa: 
(u cílů, kde není adresa, 
místo a GPS souřadnice) 

Třída Budovatelů 2830/3,  

Most, 434 01 

Adresa: 
(u cílů, kde není adresa, 
místo a GPS souřadnice) 

Záluží 1, 436 70 Litvínov 

Popis: 
Max. 200 znaků 

ECM působí v regionu jako informační středisko 

v oblasti životního prostředí a 

environmentálního vzdělávání a osvěty. 

V učebně ECM bude realizován seminář „Cesta 

za tajemstvím ropy“.  

Popis: 
Max. 200 znaků 

Areál Chemparku UNIPETROL, a.s. je sídlem 
několika společností, které produkují výrobky v 
oblasti rafinérských, petrochemických a 
agrochemických surovin. 

Přínos vybraného cíle ve 
vztahu k podpoře 
technické oblasti 
Jaká je motivace, max. 200 
znaků 

V cíli bude žákům lektorem představen 
animovaný program „Cesta za tajemstvím 
ropy“, která zábavnou formou popisuje výrobu 
probíhající v Chemparku Záluží.  
Cíl je zaměřen na chemii a její využití v praxi. 

Přínos vybraného cíle ve 
vztahu k podpoře 
přírodovědné/technické 
oblasti 
Jaká je motivace, max. 
200 znaků 

V areálu žáci uvidí chemický provoz, ve kterém 
se zpracovává ropa. 
Dle aktuálních možností se v areálu setkají 
s různými profesemi, jež jsou v provozu 
potřebné.  

Jaké učivo je v cíli řešeno 
 

CHEMIE 

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE 
 zásady bezpečné práce – ve školní pracovně 

(laboratoři) i v běžném životě 
 nebezpečné látky a přípravky – R-věty, S-

věty, varovné značky a jejich význam 
 mimořádné události – havárie chemických 

Jaké učivo je v cíli řešeno CHEMIE 

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE 
 zásady bezpečné práce – ve školní pracovně 

(laboratoři) i v běžném životě 
 nebezpečné látky a přípravky – R-věty, S-

věty, varovné značky a jejich význam 
 mimořádné události – havárie chemických 
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provozů, úniky nebezpečných látek 
 
ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK A CHEMICKÉ PRVKY 
 chemické sloučeniny – chemická vazba, 

názvosloví jednoduchých anorganických 

a organických sloučenin 

 
CHEMICKÉ REAKCE 
 chemické reakce – zákon zachování 

hmotnosti, chemické rovnice, látkové 
množství, molární hmotnost 

 faktory ovlivňující rychlost chemických 
reakcí – teplota, plošný obsah povrchu 
výchozích látek, katalýza 

 
ORGANICKÉ SLOUČENINY 
 uhlovodíky – příklady v praxi významných 

alkanů, uhlovodíků s vícenásobnými 
vazbami a aromatických uhlovodíků 

 paliva – ropa, uhlí, zemní plyn, průmyslově 
vyráběná paliva  

 
CHEMIE A SPOLEČNOST 
 chemický průmysl v ČR – výrobky, rizika 

v souvislosti s životním prostředím, 
recyklace surovin, koroze 

 průmyslová hnojiva 
 plasty a syntetická vlákna – vlastnosti, 

použití, likvidace 
 

provozů, úniky nebezpečných látek 
 
ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK A CHEMICKÉ PRVKY 
 chemické sloučeniny – chemická vazba, 

názvosloví jednoduchých anorganických 

a organických sloučenin 

 
CHEMICKÉ REAKCE 
 chemické reakce – zákon zachování 

hmotnosti, chemické rovnice, látkové 
množství, molární hmotnost 

 faktory ovlivňující rychlost chemických 
reakcí – teplota, plošný obsah povrchu 
výchozích látek, katalýza 

 
ORGANICKÉ SLOUČENINY 
 uhlovodíky – příklady v praxi významných 

alkanů, uhlovodíků s vícenásobnými 
vazbami a aromatických uhlovodíků 

 paliva – ropa, uhlí, zemní plyn, průmyslově 
vyráběná paliva  

 
CHEMIE A SPOLEČNOST 
 chemický průmysl v ČR – výrobky, rizika 

v souvislosti s životním prostředím, 
recyklace surovin, koroze 

 průmyslová hnojiva 
 plasty a syntetická vlákna – vlastnosti, 

použití, likvidace 
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OBECNÁ CHEMIE 
 chemická vazba a vlastnosti látek 
 rychlost chemických reakcí a chemická 

rovnováha 
 

ORGANICKÁ CHEMIE 
 uhlovodíky a jejich klasifikace 
 deriváty uhlovodíků a jejich klasifikace 
 syntetické makromolekulární látky 

 

OBECNÁ CHEMIE 
 chemická vazba a vlastnosti látek 
 rychlost chemických reakcí a chemická 

rovnováha 
 

ORGANICKÁ CHEMIE 
 uhlovodíky a jejich klasifikace 
 deriváty uhlovodíků a jejich klasifikace 
 syntetické makromolekulární látky 

Příprava před exkurzí Samostatná práce žáků.   Příprava před exkurzí Absolvování semináře „Cesta za tajemstvím 
ropy“.  

Popis: 
 

Žáci si sami doma nebo ve škole s učitelem 
vyplní test z Pracovního listu „Cesta za 
tajemstvím ropy“ pro uvedení do problematiky 
tématu.  

Popis: 
 

Žáci absolvují seminář „Cesta za tajemstvím 
ropy“ uvedený v popisu Cíle I. 

Přílohy: 
 

Příloha č. I A  - Pracovní list „Cesta za 
tajemstvím ropy“ 

Přílohy: 
 

Nejsou 
 

Náplň samotné exkurze 
 

Návštěva Ekologického centra Most pro 
Krušnohoří a absolvování semináře „Cesta za 
tajemstvím ropy“. 

Náplň samotné exkurze 
 

Prohlídka areálu Chemparku s výkladem 
odpovědného pracovníka. Zastávky na cestě dle 
aktuálních možností. 

Popis: 
 

V rámci semináře „Cesta za tajemstvím ropy“ 
bude žákům promítnut stejnojmenný 
interaktivní materiál spojený s výkladem 
lektora.  
Náplň programu bude upravena schopnostem a 
znalostem žáků. 
V rámci programu bude osvětleno, jaké výrobní 
procesy probíhají v rámci Chemparku v Záluží.  
Při detailnějších popisech jednotlivých dějů žáci 

Popis: 
 

Žáci projedou v autobusu areál Chemparku 
UNIPETROL, a.s. dle předem domluveného 
scénáře se společnostmi zde sídlícími.  V rámci 
exkurze dle aktuálních možností žáci uvidí 
provozy rafinerie, petrochemie a agrochemie, 
příp. další. Dle možností bude uskutečněna též 
zastávka v laboratořích, ve velících střediscích, 
hasičské stanici či aplikační hale, kde se budou 
moci žáci seznámit s náplní jednotlivých 



 

„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“ 

CZ.1.07/1.1.00/44.0005 

4/4 

názorně uvidí nejrůznější chemické děje – 
destilace ropy a vzduchu, reakce látek, 
krakování, polymerace apod. 
Součástí semináře jsou další testovací úlohy, jež 
budou žáci plnit spolu s lektorem.  V rámci 
těchto úloh budou žáci nastavovat např. vhodné 
parametry reakcí či vyčíslovat rovnice. 
V průběhu semináře si žáci zkontrolují svůj 
pracovní list, který si vyplnili předem. 

povolání v Chemparku. 

 

 

 

Přílohy: 
 

Nejsou Přílohy: 
 

Nejsou 

Aktivity po exkurzi 
 

Diskuze řízená učitelem Aktivity po exkurzi 
 

Diskuze řízená učitelem 

Popis: 
 

Na základě informací získaných v průběhu 
exkurze na Cíl I. a Cíl II. budou žáci diskutovat na 
téma význam ropy v chemickém průmyslu. 
 

Popis: 
 

Na základě informací získaných v průběhu 
exkurze na Cíl I. a Cíl II. budou žáci diskutovat na 
téma význam ropy v chemickém průmyslu. 
 

Přílohy: 
 

Nejsou Přílohy: 
 

Nejsou 

Název profese, se kterou 
byli žáci v rámci akce 
seznámení: 

Prostřednictvím programu budou žáci 
seznámeni s pracovníkem provozu - chemik 

 Laborant, technik, hasič, dispečer atd. 

Poznámky: 
Např. cíl vhodný pouze 
v zimě nebo nutné holínky, 
atp,… 

------- Poznámky: 
Např. cíl vhodný pouze 
v zimě nebo nutné 
holínky, atp… 

Přesná struktura exkurze závisí na aktuálních 
provozních možnostech přímo v areálu 
Chemparku. 

 


