
PERIODICKÁ TABULKA PRVKŮ 



VZÁCNÉ PLYNY 

• Prvky VIII. A (18) skupiny, tvoří 0,9% atmosféry 

• Helium, Neon, Argon,  Krypton, Xenon a Radon  

• Fyzikální vlastnosti - bezbarvé plyny 

    - bez chuti a zápachu 

    - inertní 

    - vzácné 

• Chemické vlastnosti 

• Mají plně obsazenou valenční vrstvu 8  elektrony, to způsobuje 
jejich netečnost, netvoří sloučeniny 
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VZÁCNÉ PLYNY 
HELIUM - plnění balonů (vzducholodí), vytváření inertní 
atmosféry 

NEON - neonové výbojky 

ARGON - inertní plyn, používá se ke svařování kovů 

KRYPTON - uplatňuje se v osvětlovací technice 

XENON - xenonové výbojky (světla aut) 

               - jeho záření působí baktericidně, používá se k  

                 dezinfekci 

RADON 

• Je radioaktivní, vysoké množství je rakovinotvorné 

• V malém množství působí léčebně (lázně) 



VODÍK 

Vlastnosti:  

• Biogenní prvek, tvoří dvouatomové molekuly 

• Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, lehčí než vzduch 

• Má tři izotopy 1H (protium) , 2H (deuterium), 3H (tritium) 

• Ve směsi s kyslíkem je výbušný  

• Významné redukční činidlo 

• Palivo budoucnosti 

• kyslík-vodíkový plamen ke svařování (3000 oC) 

Významné sloučeniny 

• Voda, peroxid vodíku, čpavek, uhlovodíky, halogenovodíky 



ALKALICKÉ KOVY 

• Prvky I.A skupiny (Na, K) 

• Jsou to stříbrolesklé, měkké kovy (dají se krájet nožem) 

• V přírodě se vyskytují ve sloučeninách 

• Na vzduchu reaktivní, uchovávají se pod petrolejem 

• Jejich sloučeniny barví plamen (sodík žlutě, draslík fialově, 
lithium červeně). 

• Ve vodě velmi reaktivní 

• Výroba elektrolýzou taveniny příslušné soli  

 



ELEKTROLÝZA 

• Je to usměrněný pohyb iontů. 

• Probíhá v roztoku nebo v tavenině, neprobíhá  
v pevné látce.  

• Podmínka – připojení ke zdroji stejnosměrného elektrického 
napětí (jinak by elektrody byly chvíli anodou a chvíli katodou 
a pohyb iontů by byl neusměrněný). 

• Přenos el. náboje a hmoty. 

Anoda - kladná elektroda, probíhá na ní oxidace 

Katoda - záporná elektroda, probíhá na ní  redukce 

 

 



ALKALICKÉ KOVY 

Sodík 
• Biogenní prvek, dá se krájet nožem, plamen barví žlutě  

Sloučeniny:  

• NaCl- sůl, NaOH - výroba mýdla 

• Na2CO3 − uhličitan sodný,  používá se k výrobě skla. 

• NaHCO3 − hydrogenuhličitan sodný (jedlá soda) součást 
prášku do pečiva, náplň hasicích přístrojů. 

• NaNO3 − dusičnan sodný, výroba hnojiv (chilský ledek). 

• Na2SO4.10H2O − dekahydrát síranu sodného = Glauberova 
sůl. Používá se  
k výrobě papíru a textilu. 
 



ALKALICKÉ KOVY 

Draslík 

• Biogenní prvek 

Sloučeniny: 

KCl – výroba hnojiv, KOH – výroba mýdel 

K2CO3 − potaš, používá se při výrobě skla, mýdla, textilu. 

KNO3 − draselný ledek, používá se jako hnojivo. 

KI − jodid draselný se používá jako dezinfekce a jako přísada 
do krmiv. KCN − kyanid draselný, povrchová úprava kovů  

 



KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN 
• Prvky II. A skupiny,  biogenní prvky (nezbytné pro život) 

• Na vzduchu jsou velmi reaktivní, uchovávají se pod 
petrolejem  

• Významné jsou především Ca, Mg 

Vápník  

Výskyt: Vápenec, sádrovec, kalcit, dolomit  

Sloučeniny: 

 Uhličitan vápenatý− CaCO3    - způsobuje tvrdost vody  

 Síran vápenatý - CaSO4.2H2O (sádrovec), 

Oxid vápenatý (pálené vápno) vyrábí se z vápence  

CaCO3  → CaO + CO2 

Hydroxid vápenatý (hašené vápno) Ca(OH)2  - výroba malty 

CaO + H2O→Ca(OH)2 

 

 



VÁPNÍK, HOŘČÍK 

Hořčík 
• Lehký prvek, využití do slitin (dural) 
•Na vzduchu se pasivuje vrstvou oxidu 
• Výskyt ve vodách 
• Snadno hoří, nehasí se vodou! 
Sloučeniny:  
•MgO – oxid hořečnatý, vysoušedlo 
•Mg(OH)2 – hydroxid hořečnatý,  v medicíně jako 

projímadlo 
•MgCl2 ·6 H2O  – hexahydrát chloridu hořečnatého, 

použití jako projímadlo 
•MgSO4 · 7 H2O – heptahydrát síranu hořečnatého, je 

obsažen v Šaratici, použití jako laxativum 
           

 

 



HLINÍK 

• Prvek III. A skupiny (13. skupiny) 

• v přírodě pouze ve sloučeninách (hlinitokřemičitany- živce a 
slídy) 

• bauxit- Al2O3 . X H2O- oxid-hydroxid hlinitý (k výrobě Al) 

• stříbrobílý, lehký kov, na vzduchu se pokrývá vrstvičkou oxidu 
hlinitého, práškový hoří 

• tažný, kujný, dobrý elektrický vodič 

Sloučeniny: 

Oxid hlinitý Al2O3 (rubín, safír) klenotnictví 

Octan hlinitý (CH3COO)3Al se používá na otoky. 

Dodekahydráty podvojných síranů KAl(SO4)2.12H2O (úprava 
vody čiřením, textilní a papírenský průmysl) 

 

 

 

 



HLINÍK 

Použití hliníku: 

• kuchyňského nádobí 

• Obalový materiál – alobal 

• Aluminotermická výroba Cr, Mn, Co (příprava kovů z jejich 
oxidů) 

• Výroba slitin např. :  

    Dural (Al,Cu,Mg,Mn)- sportovní pomůcky 

    Magnalium(Al,Mg) - automobily, letadla 

    Silumin (Al,Si,Mg) - písty motorů 

    Elektron (Mg,Al,Zn) - součásti motorů 

• Práškový se přidává do barev 
 



UHLÍK 

• Biogenní prvek, leží ve IV.A skupině (14.) 

• Součástí všech živých soustav (organických sloučenin) 

• V přírodě ve formě uhličitanů 

Přírodní formy uhlíku: 

Diamant – nejtvrdší nerost, nevede el. proud, krystaluje v 
krychlové s. 

Grafit – měkký, vede teplo, el. proud, krystaluje v šesterečné s. 

Umělé formy uhlíku: 

Koks - vyrábí se karbonizací uhlí 

Saze - slouží jako přísada do pneumatik 

Aktivní uhlí - má velký vnitřní povrch 

Fulleren –uplatňuje se v nanotechnologii 
 



UHLÍK 
Sloučeniny uhlíku: 

1) Oxidy:            

•         CO oxid uhelnatý (těžší než vzduch, jedovatý, vzniká   

          nedokonalým  spalováním, má redukční účinky)  

•         CO2 oxid uhličitý (nejedovatý, sycení nápojů, suchý led) 

2)   Uhličitany: 

• Hydrogenuhličitan sodný (jedlá soda) NaHCO3  -
 potravinářství ( kypřící prášek do pečiva) a lékařství (proti 
pálení žáhy). 

• Uhličitan sodný (soda) Na2CO3  k odstraňování tvrdosti vody, 
výroba skla 

• Uhličitan draselný (potaš) K2CO3 k výrobě skla a mýdel 

• Uhličitan vápenatý CaCO3   ve stavebnictví – pálené vápno 



KŘEMÍK 
• Prvek IV.A skupiny (14.) 

• Málo reaktivní, použití jako polovodič (polovodiče typu N, P) 

• V přírodě se vyskytuje ve formě SiO2 

Sloučeniny: 

1) Oxidy SiO2  (výroba skla, křemenné sklo – prudkým ochlazením) 

2) Křemičitany (vodný roztok křemičitanů = vodní sklo) 

Využití:  

Výroba skla, keramiky 

Siloxany (silikony) 

- jsou  hydrofobní (odpuzují vodu)  

- používají se k impregnacím staveb, jako izolace 

- kapalné silikony mají kratší řetězce = silikonové oleje, nemrznou,  



DUSÍK, FOSFOR 
• Prvky V. A skupiny (15.), nejčastější oxidační číslo je III- 

• biogenní prvky nekovového charakteru 

DUSÍK 
• 78% ve vzduchu 

• v minerálech (NaNO3 – čilský ledek, KNO3 – ledek draselný) 

Využití:  - vytváření inertní (ochranné) atmosféry 

                - výroba amoniaku 

                - výroba kyseliny dusičné a dusíkatých hnojiv 

Významné sloučeniny:  

NH3 amoniak (jedovatý, bezbarvý plyn, chladivo) 

N2O, NO, NO2 (oxidy dusíku) 

HNO2, HNO3 (kyseliny, dusičná - silná kyselina, oxid. Činidlo)   
 



FOSFOR 

• V přírodě ve formě fosforečnanů, má tři modifikace: 

1) Bílý fosfor - nažloutlá velmi reaktivní látka, jedovatý,  

                           samozápalný, uchovává se pod vodou  

2) Červený fosfor – vzniká z bílého fosforu zahříváním za  

                           nepřítomnosti vzduchu po dobu několika dní. 

                           je poměrně stálý, nejedovatý, nerozpustný ve   

                           vodě, používá se na výrobu zápalek 

3)   Černý fosfor – nejstálejší modifikace, je elektricky vodivý 

                 - vyrábí se z bílého fosforu 

Sloučeniny: 

H3PO4  středně silná kyselina, její soli se používají jako prášek 

            do pečiva, do pracích prášků 

P2O5  váže vodu, používá se jako vysoušedlo 



KYSLÍK 

• Biogenní prvek VI. A skupiny (16.), bezbarvý, těžší než vzduch 

• 21% v atmosféře 

• Má silné oxidační účinky (způsobuje korozi kovů) 

• Tříatomová molekula kyslíku – ozon 

Využití: 

• z 80% se využívá při výrobě surového železa 

• dýchací přístroje 

• kyslíko-vodíkový plamen ke svařování 

• Plní se do lahví označených bílou barvou 

Sloučeniny: 

Voda, oxidy, peroxidy 



SÍRA 
- nekov 

- žlutá, křehká pevná látka 

- v přírodě volná (sopky), vázaná v minerálech (galenit PbS, 
rumělka  HgS) 

Alotropie 

- jev, kdy se v závislosti na vnějších podmínkách tvoří různé 
modifikace: 

1)krystalická síra – atomy síry jsou spojené  do kruhu po 8 
atomech 

Jejím roztavením a prudkým ochlazením vzniká 2)Plastická 
síra (tvoří řetězce) 

 3) sirný květ vzniká ochlazením sirných par (amorfní síra) 

 



HALOGENY 

- Prvky VII. A skupiny (17.)- F, Cl, I, Br, At 

- mají vysokou elektronegativitu 

- chybí jim 1 e-  do elektronového oktetu 

- jsou velmi reaktivní 

- v přírodě ve formě solí 

Fluor 
- nejelektronegativnější prvek 

- velmi silné oxidační činidlo 

- extrémně reaktivní 

- vysoce toxický nazelenalý plyn 

- sloučeniny s uhlíkem   - tetrafluorethylen 

        - freony 



HALOGENY 
Chlor 

- Žlutozelený štiplavě zapáchající plyn 

- Reaktivní, biogenní prvek 

- V přírodě jako NaCl, KCl 

Použití: -  k výrobě chlorovaných org. látek a rozpouštědel 

  -  výroba léčiv 

  - desinfekce vody 

  - výroba bělicích a desinfekčních prostředků 

Sloučeniny: 

HCl (plyn, vodný roztok – kyselina chlorovodíková) 

HClO - nestálá, slabá, má silné oxidační účinky (soli NaClO-
dezinfekce, bělení) 
 



HALOGENY 

HClO3 - nestálá, silná, význam mají chlorečnany 

               NaClO3 (bělicí činidlo, herbicid)   

               KClO3  (hlavičky zápalek, ohňostroje) 

HClO4 - nejsilnější kyselina 

NaCl 

NH4Cl – chlorid amonný (salmiak) náplň do suchých článků, 

             používá se k čištění povrchů při pájení 

Brom 

• Červenohnědá kapalina, leptá 

• Bromová voda - léčiva 

 

 



HALOGENY 

Jód 

• šedostříbrná krystalická látka 

• je součástí hormonů štítné žlázy 

• rozpouští se v organických rozpouštědlech = lihové tinktury 

• Lugolův roztok – I2 rozpuštěný v roztoku KI(důkaz škrobů) 

 



KOVY 

 



KOVY 

Fyzikální vlastnosti kovů : 

Kovový lesk, kujnost, tažnost, elektrická a tepelná vodivost 

Mezi kovy patří většina prvků periodické tabulky (viz obrázek 
výše) 

ŽELEZO 

V přírodě se vyskytuje ve formě rudných sloučenin, využívají se k 
jeho výrobě, je to biogenní prvek (součást krevního barviva 
hemoglobinu) 

     Železné rudy:  hematit (krevel) Fe2O3 

                                             limonit (hnědel) Fe2O3.xH2O 

                              magnetit (magnetovec) Fe3O4  

                              siderit (ocelek) FeCO3 ,  pyrit FeS2  
 



ŽELEZO-VÝROBA 

Výroba:  ve vysokých pecích redukcí jeho oxidů uhlíkem ve formě 
koksu a oxidem uhelnatým 
Vlastnosti železa určuje obsah uhlíku 
Surové železo (obsah C 2- 4%) 
• nemá vhodné vlastnosti  je křehké, nepružné, nekujné 
• používá se na výrobu litiny (radiátory, kotle), k výrobě ocele až 

60% 
Ocel 
• Získává se procesem zkujňování (odstranění příměsí, přidávání 

legovacích přísad)  
• Ocel je zušlechtěné (kujné železo), používá se jako konstrukční 

materiál 
• je náchylná ke korozi, následují další úpravy výrobou slitin 

Slitiny, upravují vlastnosti železa (pevnost, tvrdost, odolnost proti 
korozi, teplotu tání,…) 

 



VÝZNAMNÉ KOVY 
ZINEK 

• Neušlechtilý kov, na vzduchu tvoří vrstvičku oxidu, která ho chrání před 
korozí 

• Slitina zinku a mědi (mosaz) 

• Oxid zinečnatý (zinková běloba) 

• Má antiseptické vlastnosti – lékařství 

RTUŤ 

• Jediný kov kapalný za pokojové teploty, toxický 

• Vysoká teplená roztažnost (náplň teploměrů) 

CHROM 

• Málo reaktivní, na vzduchu tvoří vrstvičku oxidu – ochrana před korozí 

• Používá se k výrobě nerezové oceli (pokovení vodovod. baterií,..)  

TITAN 

• Mimořádně chemicky odolný – v leteckém průmyslu, lékařství,  

• Oxid titaničitý (bílý pigment ve stavebnictví, kosmetice, potravinářství)  



UŠLECHTILÉ KOVY 

Měď      - červenohnědý kov, používá se k výrobě vodičů,  
        významné jsou její slitiny: mosaz, bronz 
Stříbro   
             -  v přírodě ryzí nebo jako sulfid stříbrný 
          -  na vzduchu zčerná (účinkem sulfanu),  
          -  výroba fotografických materiálů, zrcadel,  
         elektrotechniky 
           -  antibakteriální účinky  
 
Zlato   -  v přírodě jako ryzí, ušlechtilý kov 
           -  na vzduchu stálé, rozpouští se v lučavce královské 
            -  výroba šperků, zubní lékařství, mince        

 


