
                                    Chemická vazba 
 
     Chemická vazba je soudržná síla působící mezi jednotlivými atomy či ionty v molekule, 
krystalu apod. Chemickou vazbu mezi atomy zprostředkovávají jejich valenční elektrony. 
     Vznik chemické vazby: atomy se k sobě musí přiblížit, překryjí se jejich valenční orbitaly 
a dojde ke vzniku vazebných elektronových párů. 
      Př.: vznik vazby v molekule vodíku H2: 
 

 
 
      Obdobně lze znázornit chemickou vazbu v dalších molekulách, např. molekula chloru Cl2 
nebo chlorovodíku HCl: 
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     Atomy jednotlivých prvků mají různou schopnost přitahovat vazebné elektrony. 
K vyjádření této schopnosti byla zavedena veličina, která se nazývá elektronegativita a značí 
se  X.  
     Elektronegativita je schopnost vázaného atomu přitahovat vazebný elektronový pár 
(páry). Její hodnoty jsou uvedeny u jednotlivých prvků v tabulce PSP (pozn.: hodnoty se 
mohou v různých tabulkách nepatrně lišit, záleží na způsobu výpočtu X). Prvek s největší 
elektronegativitou je fluor a s nejmenší elektronegativitou francium. Její hodnota ve 
skupinách vzrůstá, v periodách klesá. 
     Podle hodnoty rozdílu elektronegativit dvou vázajících se atomů ΔX (delta X) 
rozlišujeme tři základní typy chemických vazeb: vazba kovalentní, iontová a kovová. 
 
                                           I. Vazba kovalentní 
     Charakteristickým rysem této vazby je sdílení vazebných elektronových párů dvojicí 
vzájemně vázaných atomů. Vytvoří se tak vazba jednoduchá, dvojná nebo trojná (viz 
předchozí příklady ). Rozlišujeme vazbu kovalentní nepolární a kovalentní polární. 
     1. Vazba kovalentní nepolární: váží se stejné atomy, např. H2, Cl2, O2, N2, nebo se jedná 
o vazbu mezi C a H v organických sloučeninách. 
     ΔX = 0 – 0,4 (např.vazba H2: ΔX = 2,1 – 2,1 = 0;  vazba C-H: ΔX = 2,5 – 2,1 = 0,4) 
     Vazebný elektronový pár (páry) zůstává uprostřed mezi vázajícími se atomy, molekula 
nemá navenek elektrický náboj, je nepolární (= nemá póly). 
     2. Vazba kovalentní polární:     ΔX = 0,4 – 1,7 (např. vazba v molekule HCl:  
ΔX = 3 – 2,1 = 0,9). Vazebný elektronový pár (páry) si přitáhne prvek s větší 
elektronegativitou, což je v případě HCl chlor. Tím získá tento prvek částečný záporný náboj 
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δ- (delta mínus). Druhý prvek - vodík - získá částečný kladný náboj δ+ (delta plus). Molekula 
se polarizuje = má kladný a záporný pól  Hδ+–Clδ-.  
 
                                      II. Vazba iontová 
        ΔX > 1,7 (např. sloučenina NaCl: ΔX = 3 – 0,9 = 2,1). Vazebný elektronový pár (páry) si 
zcela přitáhne prvek s větší elektronegativitou, tedy chlor a získá celý záporný náboj Cl-. 
Druhý prvek - sodík - získá celý kladný náboj Na+. Z neutrálních atomů se tímto stanou 
elektricky nabité částice – ionty. V iontové vazbě neexistuje společné sdílení elektronových 
párů jako ve vazbě kovalentní. Opačně nabité ionty jsou k sobě poutány přitažlivými 
elektrostatickými silami Na+Cl-.  
     Příklad obdobné vazby ve sloučenině fluoridu sodného NaF: 

 
 
 
                                     III. Vazba kovová 

 
     Vytváří se mezi atomy kovů v pevném skupenství. V krystalu kovu je každý atom 
obklopen zpravidla 8 nebo 12 stejnými atomy, s nimiž je bezprostředně vázán. Mezi nimi se 
volně pohybují valenční elektrony, které jsou společné všem atomům kovu současně (viz 
obr.). Z možnosti volného pohybu elektronů pak vyplývá schopnost kovů vést elektrický 
proud (což je usměrněný pohyb elektronů). Přibližně 80% prvků v PSP jsou kovy. 
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