
              Formy hmoty  

• látka = je 1. forma hmoty  

• skládá se z částic (atomů, molekul, iontů), vytváří 
fyzikální tělesa, které mají určité charakteristické 
vlastnosti: 

 skupenství, rozpustnost, hustota, látkové 
množství, hmotnost, objem, schopnost vést 
elektrický proud, schopnost přeměňovat se  

 v látky jiné, barva ... 

 

• pole = 
 má vlnový charakter ( gravitační, 
magnetické, elektrické, ...) 



  Vlastnosti a rozdělení  látek 

Zjišťujeme:  

• pozorováním = pomocí smyslů 

• měřením = pomocí měřících přístrojů a měřidel 

• pokusy = pomocí opakovatelného cílevědomého 
zjišťování vlastností látek a jejich chování 

 

Nejčastější rozdělení podle skupenství: 

• Pevné (s) 

• Kapalné (l) 

• Plynné (g) 

 



   Třídění látek podle složení 

• chemicky čisté látky  

 (chemická individua) = 
stálé přesně definované 
složení a 
charakteristické 
fyzikální a chemické 
vlastnosti (bod varu, 
hustotu, bod tání) 

     

chemické prvky 

chemické sloučeniny   

                       

 

 

• směsi  

 = tvoří je dvě nebo více 
chemicky čistých látek, 
které mají různé 
složení a vlastnosti 

   = výsledek 
mechanického 
smíchání, mezi 
jednotlivými látkami 
(složkami) nedochází  k 
chemickým reakcím 

- Lze je od sebe oddělit 
separačními metodami 



Prvky a sloučeniny 
• prvek = chemicky čistá látka složená z atomů se 
stejným protonovým číslem (např. Fe, H2, S8 ...) 

   - každý prvek je popsán českým a mezinárodním 
názvem, značkou, protonovým číslem 

    

 

• sloučenina = chemicky čistá látka tvořená 
molekulami sloučenými ze dvou a více atomů 
různých prvků (např.CO2, NaCl, H2SO4 ...) 

   - každá sloučenina je popsána českým názvem, 
chemickým vzorcem 

 

  Křemík 

 CuSO4.5H2O 



LÁTKY 

CHEMICKY ČISTÉ LÁTKY SMĚSI 

HOMOGENNÍ KOLOIDNÍ HETEROGENNÍ  

PRVKY 
SLOUČENINY 

KOVY POLOKOVY NEKOVY ANORGANICKÉ ORGANICKÉ 



Rozdělení soustav  

1. Homogenní - částice nelze rozlišit pouhým okem, lupou 
ani optickým mikroskopem např. roztoky látek - vody a 
manganistanu, směsi plynů a roztoků, velikost částic 
v homogenních soustavách nesmí přesáhnout 10-9 m 

2.  Heterogenní – pokud se dají jednotlivé složky směsi 

      rozlišit okem, lupou nebo optickým mikroskopem, 

      částice jsou větší než 10-7 m, patří sem např. žula, 

      křemen, živec, slída   

3. Koloidní – velikost částic je mezi 10-7 m a 10-9 m, je  

      to např. vodný roztok vaječného bílku, mléko  



Disperzní soustavy 

• Disperzní soustava –  obsahuje jednu látku, která je 
spojitá v celém objemu (disperzní prostředí) a v ní 
jsou ostatní látky rozptýlené (dispergovaný podíl) 

• Dělit disperze můžeme podle disperzního prostředí, 
dispergovaného podílu nebo velikosti částic.  

• Podle velikosti částeček je dělíme na roztoky pravé 
(homogenní), nepravé (koloidní) a hrubé disperze 
(heterogenní).   

 





Metody oddělování složek směsí 

•Usazování (sedimentace, využívá gravitace, př. 
sedimentace červených krvinek) 

•Filtrace (použití filtrů, př. písková filtrace vody) 

•Destilace (oddělení složek dle různé teploty 
varu, př. výroba alkoholu) 

•Extrakce (využívá oddělování složky ze směsi 
díky schopnosti látky rozpouštět se ve zvoleném 
rozpouštědle, př. příprava kávy, čaje) 
 



Metody oddělování složek směsí 

•Krystalizace (využívá rozdílné rozpustnosti látek 
při různé teplotě, př. získávání soli z mořské 
vody)  

•Sublimace ( oddělovaná složka směsi při 
zahřívání přechází přímo z pevného skupenství 
v plynné) 

•Chromatografie (oddělování složek ze 
stejnorodých směsí založené na rozdílné 
distribuci složek směsi mezi mobilní fázi 
(rozpouštědlo) a stacionární fázi (křída, papír) 
 
 



LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ 

• Vyjadřuje počet částic (atomů, molekul) 

• Značka n, jednotka mol 

• V jednom molu je vždy stejný počet částic 6,02.1023 

(Avogadrova konst.) 

• Hmotnost jednoho molu částic dané látky udává veličina 
Molární hmotnost M (g/mol)  

• Hmotnost jednoho molu různých látek se liší 

• Objem jednoho molu plynu je za stejné teploty a tlaku vždy 
stejný 

   Molární objem Vm má hodnotu 22,4 dm3 

    



ROZTOK 

• je homogenní směs dvou nebo více látek. 

•Rozpouštědlo je látka schopná rozpouštět  látky 
(rovnoměrně v sobě rozptýlit částice jiných 
látek), přičemž vznikají homogenní směsi - 
roztoky. 

•Rozpuštěná látka – látka, která se rozpouští v 
daném rozpouštědle. V daném roztoku může být 
jedna nebo několik.   

•Rozpouštědlo nebo rozpuštěnou látku je možné 
z roztoku zase odstranit fyzikální cestou 



DĚLENÍ ROZTOKŮ 

Podle skupenství:  

• Pevné (slitina mědi, cínu, sklo) 

• Kapalné (roztok soli ve vodě) 

• Plynné (vzduch) 

Podle množství rozpuštěné látky: 

• Nasycené (obsahuje maximální množství rozpuštěné 
látky při dané teplotě) 

• Nenasycené (obsahuje menší množství rozpuštěné 
látky, než odpovídá rozpustnosti při dané teplotě) 

• Přesycené (obsahuje více rozpuštěné látky, než 
odpovídá rozpustnosti) 



HMOTNOSTNÍ ZLOMEK 

• Slouží k vyjadřování složení roztoků 

• w (RL) hmotnostní zlomek dané látky v roztoku 
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Hmotnost roztoku 

• Nabývá hodnot 0-1 
• Můžeme ho také vyjadřovat v % (w*100) 
Př. w soli ve vodném roztoku je 0,05, tj. 5% roztok soli  
ve vodě 



ATOM 
Atomové jádro: protony p+ , neutrony n0 
                             (nuklenony) 
Obal atomu: elektrony e- 
Počet elektronů v obalu je stejný jako počet  protonů 
v jádře.  
Celkový náboj atomu je neutrální. 
Z – protonové číslo - počet protonů v jádře atomu 
                                     ZX 
A – nukleonové číslo – počet neutronů a protonů v 
jádře atomu  AX  
Izotop:  atomy téhož prvku s různým nukleovým 
číslem (př. Izotopy vodíku 1H, 2H) 

 



ATOM 

• Orbital – oblast nejpravděpodobnějšího výskytu 
elektronů 

• Orbitaly se liší velikostí, tvarem, prostorovou 
orientací   

• Jednoznačně je popisují kvantová čísla 
• existují celkem 4: n, l, m, s 
n – hlavní kvantové číslo  
• udává energii a vzdálenost e (orbitalu) od jádra 
• nabývá hodnot 1 až 7 
• udává počet typů orbitalů ve slupce 
 



ATOM 

l – vedlejší kvantové číslo 

• udává energii e a typ orbitalu 

• hodnoty 0,….., n-1 

• pro dosud známé prvky l = 0 - 3 

 

m – magnetické kvantové číslo 

- udává orientaci orbitalu v prostoru 

s – spinové kvantové číslo 

- udává spin, směr otáčení orbitalu kolem osy 

l Typ 
orbitalu 

0 s 

1 p 

2 d 

3 f 



CHEMICKÁ VAZBA 

• Síla, která udržuje atomy při sobě 

• Původně nespárované elektrony vytvoří vazebný 
elektronový pár 

Typy vazeb: 

• Kovalentní vazba (sdílení jednoho nebo více    

                                  elektronových párů) 

• Iontová vazba 

• Kovová vazba 

• Slabé vazebné interakce 

 



CHEMICKÁ VAZBA 
Elektronegativita 

• je schopnost prvků přitahovat vazebné elektrony 

• čím má atom větší elektronegativitu, tím je reaktivnější 

• v PTP elektronegativita vzrůstá zleva doprava a klesá 
shora dolů 

Podle rozdílu elektronegativit rozlišujeme vazbu : 
• Nepolární: rozdíl elektronegativit ∆C ≤ 0,4;  
• Polární: rozdíl elektronegativit 0,4 < ∆ C ≤ 1,7;  
• Iontovou: ∆ C 1,7  

  Sloučeniny s iontovou vazbou jsou dobře   
  rozpustné ve vodě, mají vysoké teploty tání, varu 

 



       CHEMICKÁ VAZBA 

• Podle počtu vazebných elektronových párů: 
• Jednoduchá: zprostředkovaná jedním 

elektronovým párem, vazba σ  
• Dvojná: tvořena dvěma sdílenými elektronovými 

páry, složena z vazby σ a π 
• Trojná: tvořena jednou vazbou σ a dvěma 

vazbami π 
• násobné vazby jsou za stejných podmínek 

pevnější než vazby jednoduché 
 



CHEMICKÁ VAZBA 

Kovová vazba: 

• Podstata: Valenční elektrony atomů kovu jsou v kovových 
strukturách volně sdílené mezi všemi atomy, dochází k 
extrémní delokalizaci vazeb → volný pohyb elektronů = 
elektronový plyn 

• Volná pohyblivost valenčních elektronů je příčinou vysoké 
tepelné a elektrické vodivosti kovů 

Vodíkové můstky  

tzv. nevazebné interakce, tvoří je vodík s prvkem s vysokou 
elektronegativitou a druhý prvek s volným elektronovým 
párem, jsou např. ve vodě, nukleových kyselinách 



CHEMICKÁ REAKCE 

• Je druh přeměny látek, kdy dochází k chemické 
změně látky 

• Zapisuje se chemickou rovnicí 
             stechiometrický koeficient 
                Zn + 2HCl → H2 + ZnCl2 

                     

                         výchozí látky          produkty 
                    (reaktanty) 

• Při chemické reakci platí zákon zachování hmotnosti 
• Atomy nevznikají ani nezanikají pouze se přeskupují 



CHEMICKÁ REAKCE 

Podle probíhajícího děje: 

- Acidobazické = protolytické (kyseliny reagují se 
zásadami) 

- Oxidačně redukční (mění se oxidační číslo) 

- Srážecí (vzniká nerozpustná látka) 

- Komplexotvorné( vznik komplexní sloučeniny) 

Další dělení: 

- Exotermní (uvolňuje se při nich teplo) 

- Endotermní (reakce odebírá teplo z okolí) 

- Přímá reakce 

- Zpětná reakce 



RYCHLOST CHEMICKÉ REAKCE 

Faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí: 
1. Koncentrace reagujících látek 
2. Plocha reaktantů 
3. Teplota 
4. Přítomnost katalyzátoru 
Katalyzátor: je látka, která zvyšuje rychlost chemické 
reakce, ale sama se chemickou reakcí nemění 
Aktivátor (urychluje chemickou reakci)X Inhibitor 
Chemická rovnováha: je stav, kdy se rychlost reakce 
ve směru produktů vyrovná rychlosti zpětné reakce 
ve směru výchozích látek 
 



ACIDOBAZICKÉ REAKCE 

• Reakce kyselin a zásad, vzniká sůl a voda 
(neutralizace) 

kyselina = látka schopná odštěpit H+  
zásada = látka schopná vázat H+  

př:     +   NaOH →  NaCl  +  H2O 
• Bývá doprovázena změnou pH 
• Mírou kyselosti roztoku je stupnice pH, odvozena z 

rovnice autoprotolýzy vody   2H2O  ↔ H3O+ + OH- 
a) neutrální  (pH = 7)    
b) kyselé     (pH < 7)     
c) zásadité  (pH > 7)                                             

 
 



OXIDAČNĚ-REDUKČNÍ REAKCE 

• je reakce, u které dochází ke změně oxidačních čísel 
atomů 

• Např. hoření látek, fotosyntéza rostlin, výroba kovů, 
koroze, elektrolýza (redoxní reakce, která probíhá při 
průchodu stejnosměrného elektrického proudu 
roztokem nebo taveninou obsahujícími volně pohyblivé 
ionty) 

• skládá se ze dvou dějů, které probíhají současně a jsou 
spojeny s přenosem elektronů mezi částicemi – u obou 
reakcí se přenáší stejný počet e- 

• oxidace – děj, při kterém se zvyšuje oxidační číslo 
atomu prvku, protože odevzdává elektrony 

• redukce – děj, při kterém se snižuje oxidační číslo 
atomu prvku, protože přijímá elektrony 

 



OXIDAČNĚ-REDUKČNÍ REAKCE 

     redukce 

   Mg0 + 2 HICl-I → MgIICl    + H2
0 

                       oxidace 

oxidace: Mg0 – 2e-  → MgII   redukce: 2 HI +  2e- → H2
0 

Oxidační činidlo: samo se redukuje, způsobuje oxidaci 
jiné látky 

Redukční činidlo: samo se oxiduje, způsobuje redukci jiné 
látky 
 


