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Chemie - látky 1

1.  Složení látek a chemická vazba

V tématickém celku si objasníme, proč mohou probíhat chemické děje. Začneme složením látek. Víme, že látky 
se skládají z atomů, které se slučují v molekuly. Atomy a molekuly jsou malé částečky látek, které mají různé 
složení a velikost, a proto mají látky různé vlastnosti. Atomy a molekuly se neustále pohybují.

atom molekula

1.1.  Atomy

Z čeho se skládají látky? Jsou složeny z neviditelných částic, které se neustále pohybují. Jsou to atomy,molekuly, 
makromolekuly (z řec. macros = velký).
Ani atomy nejsou nejmenší a nedělitelné částice (z řec. atomos = nedělitelný). Atomy se skládají z menších 
částic - mikročástic:

elektronů se záporným nábojem - značíme e- ,
protonů s kladným nábojem - značíme p+ ,
neutronů bez náboje - značíme no .

Protony a neutrony tvoří jádro atomu (pouze atom vodíku neobsahuje neutrony), obal atomu je tvořený 
elektrony. Jádro je vždy kladné a obal záporný.

Atom je částice chemické látky složená z jádra a obalu. V jádru jsou protony a neutrony a v obalu 
elektrony.
Počet elektronů v obalu a protonů v jádře je stejný, proto navenek vystupuje atom jako neutrální. Počet 
neutronů nemá na náboj atomu žádný vliv.
Počet protonů a elektronů v atomu je stejný, ale jejich hmotnost a velikost je různá. Hmotnost atomu je v jádře, 
ale velikost jádra je mnohonásobně menší než obal.

Schematicky můžeme strukturu atomu znázornit takto:

atom vodíku atom uhlíku

+ 1 vrstva e
valenční

-

+
6

1. elektronová vrstva

2. elektronová
vrstva - valenční

Powered by EduBase 215.9.2008 17:47:27 1 z 7

www.dosli.cz



Chemie - látky 1

1.1.1.  Valenční vrstva

Elektrony se pohybují kolem jádra atomu v různých vzdálenostech - uspořádáně ve vrstvách neboli sférách. 
Vrstev může být maximálně 7. V každé vrstvě mají elektrony přibližně stejnou energii. Největší energii mají 
elektrony v nejvzdálenější vrstvě, která se nazývá vnější neboli valenční. Elektrony této vrstvy mají vliv na 
vlastnosti prvků. Ve valenční vrstvě může být nejvíce 8 elektronů.
e- jsou ve vrstvách (1 - 7)
vnější vrstva = valenční (1 až 8 valenčních elektronů)

1.2.  Protonové číslo

Všechny látky kolem nás (rostliny, živočichové, horniny, stavby, silnice.....) se skládají z atomů. Známe 107 
druhů atomů, které se od sebe liší počtem protonů v jádře.
Počet protonů udává protonové číslo, které označujeme Z. Atomy, které mají stejné protonové číslo, 
tvoří prvek.
Prvek je chemická látka složená z atomů, které mají stejné protonové číslo.
Počet protonů v jádře = protonové číslo Z.
Prvek je chemická látka složená z atomů, které mají stejné protonové číslo.

Nukleonové číslo = počet protonů + počet neutronů = nukleony. Zapisuje se před značkou prvku vlevo nahoru.
Atomy téhož prvku, které se liší počtem neutronů (mají jiné nukleonové číslo), nazýváme izotopy. Hmotnosti 
protonů a neutronů jsou přibližně stejné, proto se hmotnosti izotopů téhož prvku liší.
vodík 1 p+, 1 e-

izotopy vodíku: deuterium 1p+, 1e-, 1no, tritium 1 p+, 1 e-, 2 no

Některé izotopy jsou radioaktivní a rozpadají se, využívají se v jaderné energetice.
Nuklidy jsou atomy prvků, které mají stejný počet protonů a neutronů, mají tedy stejné protonové a nukleonové 
číslo.
Správně charakterizovat prvek bylo možné až ve 20. století po objevu složení a struktury atomu. V 17. století si 
chemici mysleli, že látky vznikají z vlastností. Teprve anglický chemik a fyzik Robert Boyle ukázal, že vlastnosti 
bez látek neexistují. Definoval prvek jako látku, která se nedá rozložit.

1.2.1.  Izotopy

Atomy téhož prvku, které se liší počtem neutronů (mají jiné nukleonové číslo), nazýváme izotopy. Hmotnosti 
protonů a neutronů jsou přibližně stejné, proto se hmotnosti izotopů téhož prvku liší.

1.2.2.  Nukleonové číslo

Nukleonové číslo  určuje počet protonů a neutronů. Zapisuje se před značkou prvku vlevo nahoru.
Nukleony jsou mikročástice chemické látky složené z protonů a neutronů.

1.3.  Prvky

Každý prvek má své protonové číslo, název (mezinárodní a český) a značku. Značky  jsou  odvozené  od 
mezinárodního názvu a jsou stejné na celém světě. První písmeno je vždy tiskací a velké, případné druhé je 
jedním z dalších písmen mezinárodního názvu a je malé (může být i psací).

 Např. Nitrogenium (dusík) N, Natrium (sodík) Na, Ferrum (železo) Fe, Stannum (cín) Sn.
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Značku čteme foneticky, každé písmeno zvlášť.

 Např. N čteme en,  Na čteme en-a, Fe čteme ef-e, Sn čteme es-en.

Značka prvku označuje současně 1 atom prvku.

 Např. H značí značku vodíku a 1 atom vodíku, Cu značí značku mědi a 1 atom mědi.

Více atomů daného prvku píšeme číslem před jeho značkou.

 Např. 5 atomů vodíku napíšeme zápisem 5 H; 8 atomů síry 8 S.

Protonové číslo Z píšeme malým číslem  před značku vlevo dolů 8 O, 1 H, 17 Cl a čteme o-osm, há-jedna, cé-el-
sedmnáct.
Před značku prvku vlevo nahoru píšeme malým číslem  relativní atomovou hmotnost 16 O (součet protonů a 
neutronů).

Prvek je chemická látka složená z atomů, které mají stejné protonové číslo.

Nejznámější prvky: 

Český název Mezinárodní název Chemická značka Protonové číslo

argon Argon Ar 18

arsen Arsenicum As 33

baryum Baryum Ba 56

bór Borum B 5

brom Bromum Br 35

cín Stannum Sn 50

draslík Kalium K 19

dusík Nitrogenium N 7

fluor Fluorum F 9

fosfor Phosphorus P 15

germanium Germanium Ge 32

helium Helium He 2

hliník Aluminium Al 43

hořčík Magnesium Mg 12

chlor Chlorum Cl 17

chrom Chromum Cr 24

jod Iodum I 53

kadmium Cadmium Cd 48

kobalt Cobaltum Co 27

krypton Krypton Kr 36

křemík Kalium K 19

kyslík Oxygenium O 8

litium Lithium Li 3

mangan Manganum Mn 25

měď Cuprum Cu 29

neon Neon Ne 10

nikl Niccolum Ni 28

olovo Plumbum Pb 82

osmium Osmium Os 76

platina Platinum Pt 78
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radon Radon Rn 86

rtuť Hydrargyrum Hg 80

síra Sulphur S 16

sodík Natrium Na 11

stříbro Argentum Ag 47

stroncium Strontium Sr 38

titan Titanium Ti 22

uhlík Carboneum C 6

uran Uranium U 92

vanad Vanadium V 23

vápník Calcium Ca 20

vodík Hydrogenium H 1

wolfram Wolframium W 74

zinek Zincum Zn 30

zlato Aurum Au 79

železo Ferrum Fe 26

Prvek je chemická látka složená z atomů, které mají stejné protonové číslo.

Názvy prvků mají různý původ:
a) podle vlastností: chlor - chloros = žlutozelený, brom - bromos = zápach, argon - argos = líný (neslučitelný), 
vodík - vodotvorný
b) podle chemiků: curium - manželé Curieovi, mendelevium - D. I. Mendělejev, nobelium - A. Nobel
c) podle zemí (světadílů): americium -Amerika, polonium - Polsko, ruthenium - Rusko
Značky prvků a jejich české názvy musí žáci ovládat.

1.4.  Chemická vazba

Z jednotlivých atomů je tvořeno velmi málo látek. Jsou to např. vzácné plyny, které jsou součástí vzduchu 
(helium, neon, argon, xenon, krypton, radon).
Většina látek je tvořena atomy, které se spojují - slučují. Mezi atomy stejných i různých prvků vzniká vazba - 
chemická vazba.

Atomy se slučují pomocí elektronů ve vnější - valenční vrstvě. Valenční elektron jednoho atomu vytvoří s 
valenčním elektronem druhého prvku elektronový pár.

Atomy se spojují dvěma způsoby:
1) Atomy během chemické reakce elektrony přijímají nebo odevzdávají - vzniká iontová vazba.

2) Atomy se podělí o společné elektrony - vzniká kovalentní vazba.

+
17+

H Cl HCl+

+ + +
17
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Chemická vazba je spojení atomů pomocí elektronového páru (valenční e- jednoho atomu se spojí s 
valenčním e- druhého atomu).

Pro demonstraci iontové vazby můžeme použít model krystalické mřížky NaCl.

1.5.  Molekuly a sloučeniny

Částice, které vznikly spojením dvou nebo více atomů, se nazývají molekuly. Např. molekuly vodíku, kyslíku, 
dusíku, fluoru, chloru, bromu, jodu jsou dvouatomové. Složení molekul zapisujeme za značku prvku malým 
číslem vpravo dolů, kde uvedeme počet atomů vázaných v molekule. Např. zápis Cl2 (čteme cé-el-dvě) 
znamená, že v molekule chloru jsou vázané 2 atomy Cl. Také 2 různé prvky mohou tvořit dvouatomovou 
molekulu (např. HCl).

Molekuly mohou být i víceatomové:
a) molekuly složené ze stejných atomů: S8 , P4

b) molekuly složené z atomů různých prvků:
H2 O - dvouprvková, složená ze tří atomů (ze 2 atomů H a 1 atomu O)
H2 SO4 - tříprvková, složená ze 7 atomů (ze 2 atomů H, 1 atomu S a 4 atomů O).

Všechny chemické látky složené z molekul, tj. ze sloučených atomů různých prvků, se nazývají chemické 
sloučeniny. Sloučeniny mají stálé chemické složení. Složení sloučeniny vyjadřuje chemický vzorec, který 
udává:

a) druh atomu,
b) poměr počtu atomů.

 Např. voda H2 O (čti há-dvě-ó) je sloučenina, jejíž molekula je tvořena 2 atomy H a 1  atomem O.

Vzorcem zapisujeme také prvky, tvoří-li molekuly, např: H2 , O2 .

Většina chemických látek je tvořena molekulami.
Prvky a sloučeniny jsou chemické látky, které mají stálé chemické složení, proto mají stálé hodnoty fyzikálních 
veličin (např. teplotu varu, teplotu tání, hustotu....).  
 
Molekula je částice chemické látky, složená ze dvou nebo více sloučených atomů.
Sloučenina je chemická látka, složená ze sloučených atomů dvou nebo více prvků.
Molekula je částice chemické látky, složená ze dvou nebo více sloučených atomů.
Sloučenina je chemická látka, složená ze sloučených atomů dvou nebo více prvků.
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H jeden atom vodíku

H2 jedna molekula vodíku

2 H dva atomy vodíku

2 H2 dvě molekuly vodíku

Počet známých sloučenin dosahuje desítek milionů a jejich počet se neustále zvyšuje.
Existence molekul byla předpokládaná ruským přírodovědcem Lomonosovem již v 18. století a byla potvrzena 
pokusy italských vědců Avogadra a Cannizzara.

1.5.1.  Molekuly - zápis

Atomy některých prvků se slučují a tvoří víceatomové molekuly. Počet atomů v jejich molekule píšeme malým 
číslem vpravo dole za značku prvku.

 Např. O2  - dvouatomová molekula kyslíku, P5  - pětiatomová molekula fosforu.

1.6.  Ionty

Některé sloučeniny (např. kuchyňská sůl) nejsou tvořeny z neutrálních atomů, ale z částic elektricky nabitých - z 
iontů. Ionty vznikají přesunem valenčních elektronů. Ionty mohou být nabité kladně - kationty nebo 
záporně - anionty.

 Sodík se slučuje s chlorem a při bouřlivé reakci vzniká pevná bílá látka - chlorid sodný. Experimentálně lze 
dokázat, že je složený z kationtů a aniontů.

Kationt má má méně elektronů než protonů a vzniká odebíráním jednoho nebo více elektronů. Aniont má více 
elektronů než protonů a vzniká přibíráním jednoho nebo více elektronů. Počet protonů se nemění.
Ionty zapisujeme za značku vpravo nahoru, číslo vyjadřuje počet  přesunutých elektronů a znaménko + kation 
(např. K+, Al3+, čteme ká-plus, á-el-tři-plus) a znaménko - anion (např. Cl-, O2-, čteme cé-el-minus, ó-dvě-
minus).

Vznik kationtu:
Atom sodíku při chemické reakci odebírá 1 elektron a vznikne kation sodíku.

Nao   -  1 e-   -------->   Na+ 

Atom Cao odevzdá  2 e- a vznikne  kation Ca2+.

Cao  -  2 e-    -------->  Ca2+ 

Vznik aniontu:
Atom chloru přijme při chemické reakci 1 elektron a vznikne anion chloru.

Clo   +  1 e-    -------->  Cl- 

Atom Oo přijme 2 e- a vznikne anion O2-.

Oo   +  2 e-   -------->  O2- 

Kromě jednoduchých iontů existují i ionty složené např. , , , . Mezi ionty vzniká iontová 
chemická vazba.

+
4NH -2

4SO
-2
3CO

-
3NO
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atom
(neutrální)

anion
(záporný)

kation
(kladný)

ionty
(částice elektricky nabité)

Elektropozitivní prvky - snadno uvolňují elektrony - většinou kovy.
Elektronegativní prvky - snadno přijímají elektrony - většinou nekovy.
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