
ORGANICKÁ CHEMIE 
Organická sloučenina je sloučenina uhlíku (C) s dalšími 
biogenními prvky (H, O, S, N, P, halogeny) 

Vlastnosti organických sloučenin 

• mají nízké teploty tání a varu 

• jsou většinou těkavé a hořlavé 

• málo reaktivní, reaktivitu zvyšujeme přídavkem 
katalyzátoru  

• nevedou elektrický proud 

• jsou to nepolární látky, špatně rozpustné ve vodě  

• rozpouštějí se v nepolárních (organických) rozpouštědlech 
(benzin, toluen, petrolej, …) 

Atom uhlíku je v organické sloučenině vždy čtyřvazný!!! 

 
 



ORGANICKÉ SLOUČENINY 

1. Uhlovodíky (obsahují pouze C, H) 

2. Deriváty uhlovodíků (obsahují další prvky O, N, halogeny, 
S) 

 Rozdělení uhlovodíků 

Alifatické (přímé nebo rozvětvené)             cyklické (uzavřené) 

a)Nasycené – alkany                             a)alicyklické: cykloalkany 

b)Nenasycené – alkeny (=vazba)                     cykloalkeny  

                            - alkiny (≡vazba)            cykloalkiny    
             b) aromatické - areny 
  



VÝZNAMNÉ UHLOVODÍKY 
ALKANY 

methan 

• Bezbarvý plyn, hořlavý, hlavní složka zemního plynu, 
bioplynu, se vzduchem tvoří výbušnou směs. 

• Palivo, pro výrobu H, sazí, acetylenu aj. 

ethan 

• Bezbarvý plyn, hořlavý, těžší než vzduch, součást zemního 
plynu. 

• Palivo, surovina pro syntézu organických látek. 

propan a butan 

• Bezbarvé plyny, hořlavé, se vzduchem tvoří výbušnou směs. 

• Kapalná směs se používá jako palivo v domácnostech, do 
cestovních vařičů, jako palivo do motorů aut.  

 



VÝZNAMNÉ ALKENY, DIENY, 
ALKINY 

Ethen (CH2=CH2) 

-   lehký bezbarvý nasládlý plyn (uvolňuje se při zrání ovoce) 

-  ve směsi se vzduchem vybuchuje 

-  vyrábí se z něho ethanol a polyethylen  

-  používá se k umělému dozrávání ovoce 

Buta-1,3-dien  CH2=CH-CH=CH2 : základní surovina pro výrobu 
syntetického kaučuku 

Ethyn CH≡CH (acetylen) 

- používá se k autogennímu  svařování (lahve s bílým 
pruhem), teplota plamene až 3300 o C 

- surovinou pro výrobu acetaldehydu, vinylchloridu  
 



VÝZNAMNÉ ARENY 

Benzen C6H6 
•  rozpouštědlo, výroba barviv, léčiv 
Toluen – methylbenzen 
• náplň do teploměrů 
• rozpouštědlo barev a laků 
• výroba trhaviny TNT, chemicky trinitrotoluen 
• výroba sacharinu - umělé sladidlo 
Styren – vinylbenzen 
• výroba barviv, plastů-polystyrenu 
Naftalen  C10H8 

• vykuřovací prostředek proti molům 
• výroba barviv, konzervace dřeva ( insekticidní a fungicidní) 

 
 

 



REAKCE ORG. SLOUČENIN 

I. Substituce (záměna) 
Na témže atomu C dojde k výměně atomu nebo celé skupiny 
 
 

II. Adice (připojení) 
spojením dvou a více molekul, násobné vazby se štěpí, není 
vedlejší produkt 
 
 

III. Eliminace (odštěpení) 
odštěpení skupin nebo atomů, vzniku vedlejšího produktu a vzniku 
násobných vazeb mezi atomy C 
 

 



PŘÍRODNÍ ZDROJE 
UHLOVODÍKŮ 

•Fosilní – neobnovitelné (ropa, zemní plyn, uhlí) 

•Recentní – současné (biomasa – dřevo, sláma, 
rostlinné zbytky, ..) 
 



DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ 



HALOGENDERIVÁTY 

• tetrachlormethan CCl4 = rozpouštědlo, karcinogenní účinky 

• trichlormethan (chloroform) CHCl3   = rozpouštědlo  

• trijodmethan (jodoform) CHI3   = antiseptikum 

• chlorethen (vinylchlorid) CH2=CH–Cl 

= surovina pro výrobu polyvinylchloridu (PVC) 

• tetrafluorethen (tetrafluorethylen) CF2= CF2 

= surovina pro výrobu polytetrafluorethylenu (teflon) 

• Freony (př.Dichlordifluormethan= plynné halogenderiváty 
obsahující dva různé halogeny (vždy fluor + některý jiný 
halogen) 

 



DUSÍKATÉ DERIVÁTY 

a) NITRODERIVÁTY 

• nitrobenzen 

= nažloutlá  toxická kapalina s vůní po hořkých mandlích 

= rozpouštědlo, vyrábí se z něho výbušniny, anilin 

• trinitrotoluen 

= žlutá krystalická látka, výbušná, k výrobě výbušnin 

B) AMINODERIVÁTY 

• aminobenzen = anilin 

= bezbarvá olejovitá kapalina 

= toxická, používá se při výrobě  azobarviv a léčiv 

 

NH2

NO2



KYSLÍKATÉ DERIVÁTY 

ALKOHOLY 
• Methanol (CH3OH) methylalkohol 

• rozpouštědlo, výroba barviv a léčiv, prudce jedovatý, 
bod varu 65 °C, staré označení dřevný líh 

• Ethanol (CH3CH2OH) ethylalkohol 
• výroba lihovin, kosmetiky, léčiva, výroba ethanolovým  

kvašením nebo z ethenu 
• destilace ethanolu (domácí slivovice),teplota varu 78°C 
• k výrobě kyseliny octové (oxidací) 

• Ethylenglykol (1,2-ethandiol HOCH2CH2OH)   
• kapalina nasládlé chuti, k přípravě výbušnin a 

nízkomrznoucích směsí do aut 
• Glycerol (1,2,3 – propantriol HOCH2HOCHCH2OH)   

• sirupovitá bezbarvá kapalina používá se v lékařství, 
kosmetice, výroba výbušnin (glyceroltrinitrát) 



KYSLÍKATÉ DERIVÁTY 

 VÝZNAMNÉ REAKCE 
OXIDACE: 
primární alkoholy → vznikají aldehydy, další oxidací → 
karboxylové kyseliny , často  probíhá jako dehydrogenace 
•  R- CH2OH + ½ O2 → R-CHO + H2O     oxidace 
•  R-CHO + ½ O2  → R-COOH 
•                                                            ox 

• sekundární alkoholy →  ketony   
•    R-CHOH   +   ½ O2 → R-CO-R + H2O 
          R 
 
• terciární alkoholy → neoxidují se, při silné oxidaci může dojít 

ke štěpení  

 



KYSLÍKATÉ DERIVÁTY 

KARBONYLOVÉ SLOUČENINY 

1) ALDEHYDY 

• Formaldehyd (methanal HCHO) 
• bezbarvý, jedovatý, štiplavý plyn, 
• 40%ní vodný roztok formalín – dezinfekce,  biologických 

preparátů 

• Acetaldehyd (ethanal H3CCHO) 
• bezbarvá pronikavě zapáchající kapalina 
• polymerací acetaldehydu vzniká bílá pevná látka 

methaldehyd = palivo tzv. tuhý líh (vařiče) 
• vyrábí se z acetylenu 

• Benzaldehyd 
• kapalina hořkomandlové vůně, vyrábí se oxidací toluenu 
• slouží k výrobě barviv, léčiv 
 



KYSLÍKATÉ DERIVÁTY 

KARBONYLOVÉ SLOUČENINY 

2) KETONY 

• Aceton (propanon, dimethylketon CH3COCH3)  
• nejjednodušší a nejdůležitější keton 
• bezbarvá těkavá páchnoucí kapalina 
• páry se vzduchem jsou výbušné; mísitelný s vodou; 
• výborné rozpouštědlo barev a laků;  
• výchozí látka pro výrobu některých léčiv a organických 

sloučenin 

 



KYSLÍKATÉ DERIVÁTY 

KARBOXYLOVÉ KYSELINY 
Kyselina mravenčí  (methanová)  HCOOH 
- ve žlázách mravenců 
- v chloupcích kopřiv, kde je příčinou žahavosti 
- ničí bakterie, používá se jako desinfekce. 
Kyselina octová (ethanová)  CH3COOH 
- vzniká v přírodě kvašením roztoků ethanolu  
- 8% roztok se nazývá ocet 
- potravinářský ocet se vyrábí kvašením ethanolu pomocí 

bakterií octového kvašení 
-  výchozí surovina pro výrobu léčiv, barviv, syntetických 

vláken atd…. 
Hexadekanová kyselina = palmitová CH3(CH2)14COOH 
Oktadekanová kyselina = stearová CH3(CH2)16COOH 
 

 



VÝZNAMNÉ REAKCE 
KARBOXYLOVÝCH KYSELIN 

1) Neutralizace: 
CH3COOH  +  NaOH  →  CH3COONa + H2O   (octan sodný) 

 

2) Esterifikace: reakce alkoholu a karboxylové kyseliny, 
při které vzniká ester a voda  
C2H5-OH  + CH3-COOH → CH3-COOC2H5+H2O 
    (ethylester kyseliny octové) 

 

Tuky - jsou estery vyšších mastných kyselin s glycerolem ! 
 

• Zpětná reakce – hydrolýza esterů, v přítomnosti 
alkalických hydroxidů = zmýdelnění →výroba mýdla 
(reakce esterů vyšších mastných kyselin C16-18 
s hydroxidem sodným)  
 



DERIVÁTY KARBOXYLOVÝCH 
KYSELIN 

• funkční deriváty vznikají náhradou karboxylové skupiny 

• (estery, amidy, halogenidy) 

• Ethylester kyseliny methanové (rumová esence) 

• Estery vyšších MK (stearové, palmitové)– tuky   

• substituční deriváty vznikají adicí další charakteristické 
skupiny na uhlovodíkový řetězec, karboxyl je zachován 

• Hydroxykyseliny (mléčná, jablečná) 

• Aminokyseliny (alanin) 

• Oxokyseliny 

• Halogenkarboxylové kyseliny                  



MAKROMOLEKULÁRNÍ LÁTKY 
• Přírodní makromolekulární látky jsou např. cukry, tuky, 

bílkoviny, nukleové kyseliny. 

• Syntetické makromolekulární látky (plasty, detergenty, 
léčiva, pesticidy-herbicidy, fungicidy, insekticidy) 

Plasty se vyrábí: 

• Polymerací (polyethylen, polypropylen, polystyren, 
polyvinylchlorid,..) 

• Polykondenzací – spojení mnoha molekul dvou různých 
jednoduchých sloučenin, při tvorbě polykondenzátu se 
odštěpují  např. molekuly vody, amoniaku, chlorovodíku  

Podle odolnosti vůči teplotě je dělíme: 

• Termoplasty – při zahřívání měknou a dají se tvarovat, PE,PP, 
PVC 

• Reaktoplasty- mechanicky odolné vůči zahřívání (bakelit, 
teflon) 

 



BÍLKOVINY 

• jsou to makromolekulární látky 

• základní stavební jednotkou jsou aminokyseliny 

• esenciální aminokyseliny – organismus je neumí vytvořit, 
musí je přijímat v potravě 

• známe 20 základních aminokyselin 

• BK jsou složeny z  200 – 1 000 aminokyselin  

• Mají  schopnost  slučovat se peptidovou vazbou  - CO – NH – 

• Spojením dvou AK vzniká dipeptid 

• Peptid = vzniká spojením 2-10 AK  

• Polypeptid  = peptidy s větším počtem aminokyselin než 10 

DENATURACE – poškození bílkovin, ztráta jejich fce  

 



BÍLKOVINY 

Funkce bílkovin: 

• stavební (skleroproteiny), katalytická (enzymy), obranná 
(protilátky), transportní (hemoglobin, transferin), zásobní 
(zdroj energie),regulační (hormony) 

Struktura bílkovin: 

• PRIMÁRNÍ STRUKTURA: daná pořadím AK v polypeptidickém 
řetězci, určuje vlastnosti bílkovin a jejich biologickou funkci 

• SEKUNDÁRNÍ STRUKTURA: je dána prostorovým 
uspořádáním řetězce aminokyselin v prostoru; může mít 
tvar:   1)  α -helix (šroubovice),   2)  skládaný list 

• TERCIÁLNÍ STRUKTURA: je uspořádání α-helixu nebo 
skládaného listu do konečného prostorového tvaru molekuly 
bílkoviny  

 



TUKY 

• rozpouštějí nepolární látky (vitamíny, hormony, léčiva) 

• mají ochrannou a izolační funkci (chrání vnitřní orgány)  

• jsou to estery vyšších karboxylových kyselin (kys. stearová 
C-18, palmitová C-16) s trojsytným alkoholem glycerolem 

DĚLENÍ: 

1) Pevné   a)rostlinné  A) nasycené 

2) Kapalné  b) živočišné B) nenasycené 

VLASTNOSTI A REAKCE: 

1) Hydrogenace: adice vodíku na nenasycené vazby 
(ztužování tuků) 

2) Zmýdelnění:  reakce tuků s alkalickými hydroxidy (sodný, 
draselný), při které vzniká mýdlo a glycerol  

 

 



SACHARIDY 

• Složení C, H, O 

• Zásobní látky a zdroj energie, stavební materiál  

• Výroba papíru, textilních vláken, ethanolu 

• Zdroj: fotosyntéza  

               6 CO2 + 12 H2O + E → C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O 

• Rozdělení: 



SACHARIDY 

• Monosacharidy: 

    Glukóza (hroznový cukr, produkt fotosyntézy) 

    Fruktóza (ovocný cukr) 

• Oligosacharidy:  

 Sacharóza (disacharid=glukóza+fruktóza spojené  

                              glykosidickou vazbou) 

 Laktóza (disacharid=glukóza+galaktóza) 

• Polysacharidy 

 škrob (zásobní látka rostlin) glykogen (zásobní látka  

          živočichů), celulóza (stavební materiál rostlin) 



NUKLEOVÉ KYSELINY 

• uchovávají a přenášejí genetickou informaci 

• Pořadí bází v molekule DNA je kódem pro primární strukturu 
bílkovin. 

Rozlišujeme dva druhy: 
    - kyselinu deoxyribonukleovou (DNA) 

    - kyselinu ribonukleovou (RNA). 

• Základní stavební jednotka: nukleotid 



NUKLEOVÉ KYSELINY 

Struktura NK: 

• Primární struktura je dána pořadím dusíkatých bází v řetězci. 

• Sekundární struktura zachycuje tvar a počet řetězců 
nukleových kyselin. 

   Struktura RNA je tvořená jen jedním vláknem,  DNA tvoří  

   dvoušroubovici. 

• Terciární struktura zkoumá uspořádání řetězců v prostoru. 

• Šroubovici DNA tvoří dva polynukleotidové řetězce, otočené 
k sobě bázemi a spojené vodíkovými vazbami) 

Kombinace bází je specifická: 

A…….T    pro DNA    A…….U   pro RNA  G…….C   pro DNA i RNA 

http://www.sszdra-karvina.cz/bunka/che/10nuk/nukmus.htm
http://www.sszdra-karvina.cz/bunka/che/10nuk/nukrna.htm
http://www.sszdra-karvina.cz/bunka/che/10nuk/nukdna.htm


VITAMÍNY 

• jsou organické látky, nepostradatelná složka lidské potravy 

• katalyzátory mnoha chemických reakcí 

Hypovitaminosa – snížený přísun vitamínu 

Avitaminosa – naprostý nedostatek vitamínu 

Hypervitaminosa – předávkování vitamínem 

Rozdělení: 

• vitamíny rozpustné v tucích 
• A, D, E, K 

• vitamíny nerozpustné v tucích 
• B, C, H 

 

 

 



ENZYMY 

• Biokatalyzátory 

• Bílkoviny se specifickou strukturou 

• Urychlují chemické rekce už v malém množství 

• Umožňují průběh reakcí při nízké teplotě 

• Jsou specifické (katalyzují určitý typ reakce) 

• Při reakcích nevznikají vedlejší produkty 

• Např. u člověka napomáhají při štěpení cukrů, tuků a bílkovin 
v trávicím traktu (HYDROLÁZY) 

• nebo se účastní tzv. skladných dějů (růst nebo vznik 
zásobních látek) apod. (LIGÁZY-SYNTETÁZY) 

 


