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Tisková zpráva 
20. prosince 2022 

První dětská chemická laboratoř v Česku slaví 10 let 

◼ Programem Kids’ Lab Abrakadabra už prošlo přes 16 600 českých 

školáků 

◼ Celosvětově mají BASF laboratoře Kids’ Lab 45 poboček a fungují již 25 

let  

 

Praha, 20. prosince 2022 – Dětská chemická laboratoř Kids’ Lab Abrakadabra, 

kterou v Národním technickém muzeu (NTM) v Praze zřídila a provozuje společnost 

BASF, zahájila koncem tohoto roku již desátou sezónu svého fungování. Každý 

pátek ji bezplatně navštěvují školní třídy a dětské volnočasové spolky nejen z Prahy 

a blízkého okolí. Za uplynulých deset let semináři pro děti ve věku 7-12 let prošlo 

přes 16 600 českých školáků, kteří vykonali téměř 800 různých pokusů. Celosvětově 

chemický koncern BASF od roku 1997 vybudoval již 45 podobných laboratoří, které 

doposud navštívilo přes 1,2 miliónu dětí.  

„Program Kids’ Lab je náš dlouhodobý závazek přibližovat dětem tajemný svět 

chemie a pomáhat jim porozumět zákonitostem okolního světa hravými 

experimenty, které podněcují jejich zvídavost. To, že fungujeme již 10 let a tento cíl 

se nám daří naplňovat, je pro nás největším zadostiučiněním,“ uvádí Boris Gaspar, 

generální ředitel BASF pro Českou republiku.  
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Úspěšnost projektu potvrzují i učitelé, kteří opakované navštěvují dětskou 

chemickou laboratoř Kids’ Lab Abrakadabra: „Projekt Kids’ Lab zábavnou formou 

vtáhne děti do tajů chemie, většina z nich drží zkumavky i pipety v ruce poprvé. 

Krom toho, workshop pomáhá také stmelovat kolektiv. Cestou zpět do školy se děti 

mezi sebou nebaví o ničem jiném,“ uvedla Mgr. Věra Jirovcová, učitelka ze 

Základní a Mateřské školy Na Balabence. Michal Staněk, pedagog ze ZŠ Bohumila 

Hrabala doplňuje: „Aktuální workshopy „Chytří gurmáni“ i „Voda miluje chemii“ velmi 

prakticky a názorně rozšiřují tematické okruhy hodin přírodovědy. Jsou pro mě 

inspirací také do hodin zeměpisu a přírodopisu na 2. stupni ZŠ.“ 

NTM trvale zařadilo program Kids’ Lab mezi své vzdělávací programy. Výuku vede 

dvojice speciálně vyškolených instruktorů. Zúčastnit se může jakákoli škola, je třeba 

pouze včas vyplnit registraci na webových stránkách NTM. Avšak je potřebné si 

pospíšit, protože kapacita programu Kids’ Lab je trvale velmi vytížená.  

„Neutichající zájem o návštěvu dětské chemické laboratoře ze strany pedagogů i 

žáků nás nesmírně těší. Zvlášť, když tato zkušenost s chemií děti motivuje natolik, 

že se následně rozhodnou studovat přírodní vědy, což potvrdila řada oslovených 

učitelů,“ dodal Boris Gaspar při oslavách 10. výročí.  

První chemická laboratoř programu Kids’ Lab byla otevřena v centrále společnosti 

BASF v německém Ludwigshafenu v roce 1997. Pražská laboratoř byla otevřena 

jako 35. v řadě. Do jejího provozu firma dosud investovala přes 2 miliony korun. V 

rámci svých společensky odpovědných aktivit koncern celosvětově podporuje 

vzdělávání v oblasti přírodních věd i dalšími programy určenými nejen mladším 

dětem, ale i studentům středních a vysokých škol, jako například nedávno 

spuštěnou webovou aplikací BASF Chemie bez laboratoře. 

 

O projektu Kids’ Lab 

Vzdělání je klíčové pro budoucnost našich dětí a hraje zásadní roli ve vývoji společnosti. Svou 

strategií společenské angažovanosti se v BASF snažíme nabízet příležitosti k učení, povzbuzovat 

děti ve zvídavosti, přibližovat jim vědecké metody a předávat odborné dovednosti. Tento přístup nám 

pomáhá čelit výzvám zítřka a vytvářet trvale udržitelnou budoucnost. Kids’ Lab je interaktivní, 

zábavný a bezplatný program pro výuku chemie určený dětem ve věku od 7 do 12 let, jehož účastníci 

mohou svět chemie objevovat prostřednictvím jednoduchých a bezpečných experimentů. V 

současné době program funguje ve více než 45 zemích světa. Program vznikl roku 1997 v 

https://www.ntm.cz/aktivity/programy-pro-skoly/kids-lab-abrakadabra
https://labfreechemistry.com/cs
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německém Ludwigshafenu a letos slaví své dvacáté páté výročí. 

O společnosti BASF  

Ve společnosti BASF tvoříme chemii pro udržitelnou budoucnost. Kombinujeme hospodářský 

úspěch s ochranou životního prostředí a společenskou odpovědností. Přibližně 111 tisíc 

zaměstnanců koncernu BASF přispívá k úspěchu našich zákazníků prakticky ve všech odvětvích 

téměř po celém světě. Portfolio společnosti je rozděleno do šesti segmentů: Chemicals, Materials, 

Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care a Agricultural Solutions. V roce 2021 

dosáhla BASF obratu 78,6 miliard eur. Akcie společnosti BASF jsou obchodovány na burzách 

ve Frankfurtu (BAS) a jako American Depositary Receipts také v USA (BASFY). Další informace 

naleznete na www.basf.com. 

BASF v České republice 

Společnost BASF spol. s.r.o., dceřiná společnost BASF SE, patří k předním firmám chemického 

průmyslu v České republice. Z Prahy a jiných závodů se distribuuje celý sortiment inovativních 

a vysoce hodnotných výrobků skupiny BASF. V roce 2021 měla společnost BASF v České republice 

více než 60 zaměstnanců a dosáhla obratu 836 milionů eur. Další informace jsou uvedeny 

na internetové stránce www.basf.cz. 
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