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Přeléváme, aneb co dokáže hustota, hydrofobie a 
viskozita 
Hustota 
 
Hustota určuje hmotnost látky připadající na daný objem. Značí se ρ (ró). Čím má látka větší 
hustotu, tím má při stejném objemu větší hmotnost. Hustota látek se vypočítá jako podíl 
hmotnosti a objemu dané látky. 
Kapaliny se v nádobě uspořádají ode dna k povrchu od nejhustších po nejřidší. 
Olej má menší hustotu než voda. 
Technický líh má menší hustotu než voda. 
 

Viskozita 
 
Viskozita je veličina charakterizující vnitřní tření a závisí především na přitažlivých silách mezi 
částicemi. Kapaliny s větší přitažlivou silou mají větší viskozitu, větší viskozita znamená větší 
brzdění pohybu kapaliny nebo těles v kapalině. 
Olej má větší viskozitu než voda. 
Technický líh má podobnou viskozitu jako voda. 
 

Hydrofobie 
Hydrofobní znamená odpuzující vodu nebo neschopnost látek se ve vodě rozpouštět. Jde o takové 
molekuly, které nenesou žádný náboj (převaha nepolárních vazeb v molekule) a tvoří tak s vodou 
jen málo nebo žádné vodíkové můstky. Ve vodě se tedy nerozpouštějí. 
Olej je nepolární a voda polární, olej je tedy hydrofobní. 
Technický olej se s vodou smísí. 
 

Experimenty a pozorování termokamerou 
 
1. Studená voda v teplé vodě a teplá voda ve studené vodě – za vše může hustota 

Pomůcky: Kádinka s teplou a studenou vodou, termokamera 
 
Provedení: Do dvou kádinek nalijeme do poloviny teplou vodu, do dvou kádinek do poloviny 
studenou vodu. 
V prvním případě naléváme studenou vodu do teplé a sledujeme termokamerou, co se bude dít. 



V druhém případě experiment provedeme naopak a naléváme teplou vodu do studené. 
 
Fyzikální vysvětlení: Jedná se o demonstraci vedení tepla prouděním (konvekcí) a o demonstraci 
rozdílných hustot teplé a studené vody. 
 
V případě, že lijeme studenou vodu do teplé, vrstvy se velmi rychle promíchají, protože studená 
voda má větší hustotu než teplá a proto klesá v teplé vodě ke dnu a během toho se s teplou vodou 
promíchává. 
 
V případě, že lijeme teplou vodu do studené, nejprve zůstává teplá voda na povrchu a studená u 
dna a promísení je možné pozorovat až po určitém čase. Teplá voda s menší hustotou zůstává u 
hladiny a promíchávají se postupně pouze sousední vrstvy. 
 
Studená voda nalitá do teplé vody 
1. obrázek – naléváme studenou vodu do teplé, studená voda klesá ke dnu a teplá jde k hladině a 
promíchávají se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Teplá voda nalitá do studené vody 
2. obrázek – naléváme teplou vodu do studené, teplá voda zůstává nahoře, studená dole, 
promíchávají se sousední vrstvy postupně shora dolů, studená vrstva zůstává dole 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Voda a olej – zde pracuje hustota, viskozita a hydrofobie 

Pomůcky: kádinka s teplou a studenou vodou, kádinka s teplým a studeným olejem, termokamera 
 
Provedení: Do kádinky se studenou vodou nalijeme teplý olej. Do kádinky s teplým olejem nalijeme 
studenou vodu. Do kádinky s teplou vodou nalijeme studený olej. Do kádinky se studeným olejem 
nalijeme teplou vodu. Ve všech případech sledujeme chování kapalin po smísení. 



 
Fyzikální vysvětlení: Jedná se o demonstraci vedení tepla prouděním (konvekcí) a o demonstraci 
rozdílných hustot vody a oleje, hydrofobie oleje a vysoké viskozity oleje. 
 
V případě, že lijeme teplý olej do studené vody, voda se prohřívá velmi pomalu, jednotlivé vrstvy 
zůstávají výrazně oddělené, díky viskozitě oleje můžeme pozorovat pomalé stékání oleje po stěně 
kádinky. 
 
Teplý olej nalitý do studené vody 
3. a 4. obrázek – naléváme teplý olej do studené vody, hustota teplého oleje je nízká, s vodou se 
téměř nemísí, vrstvy se prohřívají v delším časovém úseku než u vody, díky velké viskozitě ulpívá 
teplý olej na stěnách kádinky – viz horní část kádinky s nálevkou. Rozdíl mezi obrázkem 3 a 4 je 1 
minuta a přesto ještě nedošlo k úplné tepelné výměně, vidíme vrstvu studené vody dole. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studený olej nalitý do teplé vody 
5. obrázek – naléváme studený olej do teplé vody, hustota studeného oleje je menší než hustota 
teplé vody, s vodou se opět téměř nemísí, tentokrát nám studené vrstvy oleje zůstávají nad teplou 
vodou a opět si energii předávají velmi pomalu, stejně jako u předchozí situace díky velké viskozitě 
ulpívá studený olej na stěnách kádinky – viz horní část kádinky vpravo. 
 

 
 
3. Voda a technický líh – úkol pro vás  
Pomůcky: kádinka s teplou a studenou vodou, kádinka s teplým a studeným lihem, termokamera 
Zde už přidáváme pouze fotografie a vstupní informace a necháme na vás, abyste odhadli, co je 
co… 
Informace: Technický líh má menší hustotu než teplá i studená voda. 



Viskozita vody a technického lihu je přibližně stejná. 
Líh na rozdíl od oleje není hydrofobní. 
Molekuly lihu snáze a rychleji pronikají mezi molekuly vody než molekuly vody mezi sebou. 
Poznáte, kde je studený líh v teplé vodě a kde teplý líh ve studené vodě? 
 

 
 

 
 
4. Termopexeso 
Jako poslední jsme připravili aktivitu Termopexeso, kde je úkolem přiřadit na základě zkušeností 
z pozorování a výše uvedených informací ke kresleným obrázkům termofotografie. 
 

  



   
 

    
 

   
 
  


