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Molekuly 

• Jen 6 látek je za běžných podmínek tvořeno nesloučenými atomy 
(jsou to vzácné plyny) 

 

 

 

 

 

• Ostatní látky se v molekuly slučují pomocí chemických vazeb 
(soudržná síla) 

 

 



Vazby vznikají díky elektrostatické síle 

 



Chemická vazba 

• 2 vodíky H a 1 kyslík O se sloučí pomocí chemické vazby na 
komplexnější útvar – H2O 



Chemické vazby 

• Chemické vazby vznikají a zanikají při chemických reakcích 

 

• Nejdůležitější vazby: 
• Kovalentní = atomy si sdílejí elektrony 

• Iontová = elektrostatické síly mezi opačně nabitými ionty 

• Kovová = přehazování si volných elektronů mezi sebou 

 



Kovalentní vazba 

• r < r0 = jádra se od sebe odpuzují 

 

• r > r0 = jádro atomu A je 
přitahováno obalem atomu B 

 

• Převážně je v této vazbě sdílen pár 
elektronů s opačnými spiny 
(vazební elektronový pár) 

 

• V energetickém minimu je částicím 
nejlépe :) 
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atrakce repulze 



Typy kovalentních vazeb 

• Jednoduchá 

 

• Dvojná 

 

• Trojná 

 

• Čtverečná 



Polární vazba 

• Elektrony jsou více u jednoho 
jádra než u druhého 

 

• Elektronegativita = schopnost 
přitahovat elektrony sdílené s 
jiným atomem 

 

• Z molekuly vzniká dipól vlivem 
elektronegativity  



Iontová vazba 

• Extrémní případ vazby polární, kdy vazebný pár patří zcela jednomu z 
atomů (atom předal elektron druhému atomu) 

• Z dárce (donor) se stane kationt a z příjemce (akceptor) se stane 
aniont – ti se pak přitahují elektrostatickou silou 



 



Kovová vazba 

• Sdílení volných elektronů v mřížce kationtů 

 

• Důsledkem vazby jsou vlastnosti: 
• Pevnost 

• Teplotní odolnost 

• Elektrický odpor a vodivost 

• Průhlednost 

• Lesklost 

• Tvarovatelnost 

 



Kovová vazba 

 



Van der Waalsova vazba 

• Jedná se o působení opačně 
nabitých konců dipólů 



Van der Waalsova vazba 

• Gekoni a pavouci se díky VDW vazbě udrží na skleněné nebo 
porcelánové stěně – snaha o vytvoření nástroje pro vojáky 



Vlastnosti vazby 

• Vazebná energie – energie, která 
se uvolní pokud dojde k přerušení 
vazby 

 

• Délka vazby – čím více párů se 
účastní vazby, tím kratší 
vzdálenost 

 

• Pevnost vazby – čím víc páru se 
účastní vazby, tím větší pevnost 
vazby 



Opakování 

1) Které prvky jsou za běžných okolností jako jediné nesloučené? 

2) Díky jaké síle vznikají chemické vazby? 

3) Uveďte vzorec pro výpočet elektrostatické síly 

4) Co označuje ve vzorci pro elstat. sílu proměná Q1 a Q2? 

5) Jaké jsou 3 nejdůležitější vazby? 

6) Vysvětlete princip kovalentní vazby 

7) Vysvětlete princip iontové vazby 

8) Vysvětlete princip polární vazby 

 



Opakování 

9) Co je to elektronegativita? 

10) Znázorněte obrázkem rozdíl mezi kovalentní a iontovou vazbou 

11) Na jaké druhy rozdělujeme kovalentní vazbu? 

12) Co je to Van der Waalsova vazba? 

13) Uveďte nějakou aplikaci Van der Waalsovi vazby, kde se 
používá/nebo kdo ji používá? 

14) Uveďte vlastnosti vazby 

15) Odpovězte ANO/NE: čím více párů elektronů se účastní kovalentní 
vazby, tím kratší je vzdálenost mezi atomy 



Opakování 

16) Odpovězte ANO/NE: čím méně párů elektronů se účastní kovalentní 
vazby, tím pevnější je vazba mezi atomy 

17) Co je to vazebná energie? 

18) Popište kovovou vazbu 

19) Uveďte 3 vlastnosti, za které je kovová vazba odpovědná 

20) V kovové vazbě je mřížka tvořená kationty nebo anioty? 


