
 

                                                    II. Chemické názvosloví 
  
     
1. Oxidy – jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku a jiného prvku. Názvy oxidů jsou dvouslovné. Tvoří je 
podstatné jméno oxid (postaru kysličník) a přídavné jméno utvořené od názvu prvku sloučeného s kyslíkem, 
např. oxid vápenatý, oxid sodný…Zakončení přídavného jména v názvu oxidu souvisí s oxidačním číslem. 
       Oxidační číslo je náboj, který zdánlivě mají jednotlivé atomy v molekule sloučeniny. Může být kladné, 
nulové nebo záporné. Označuje se římskou číslicí u značky prvku vpravo nahoře. Kladné znaménko se 
nepíše, záporné se píše před římskou číslicí. V oxidech a dalších dvouprvkových sloučeninách mají vždy 
atomy prvního prvku kladné oxidační číslo a atomy druhého prvku záporné. Součet hodnot oxidačních čísel 
atomů prvků ve vzorci se rovná nule: 
např. ve sloučenině oxidu železitého  Fe2 IIIO3 -II   platí  2.(III) + 3.(-II) = 6 – 6 = 0. 
     Názvosloví oxidů: pořadí prvků v názvu oxidů je opačné než ve vzorci. Oxidační číslo kyslíku v oxidech 
(a téměř ve všech sloučeninách) je –II. Oxidační číslo atomu prvku sloučeného s kyslíkem se vyjadřuje 
různým zakončením přídavného jména v názvu oxidu (viz tabulka). 
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2. Sulfidy – jsou to dvouprvkové sloučeniny síry a jiného prvku. Jsou to soli sulfanu neboli sirovodíku H2S, 
vodík je zde nahrazen jiným prvkem. Jejich starší název je sirníky. Jejich názvosloví je obdobné jako 
názvosloví oxidů, jen podstatné jméno oxid je nahrazeno jménem sulfid a ve vzorci je značka S místo O. 
     Např. sulfid sodný Na2S, sulfid olovnatý PbS, sulfid křemičitý SiS2. 
 
3. Hydroxidy – jsou tříprvkové sloučeniny, které obsahují hydroxidovou skupinu OH- vázanou na kation 
kovu. Hydroxidová skupina má oxidační číslo –I. Název hydroxidu je dvouslovný. Skládá se z podstatného 
jména hydroxid a přídavného jména odvozeného od názvu kovu. Zakončení přídavného jména odpovídá  
oxidačnímu číslu tohoto prvku (viz tabulka názvy a vzorce oxidů). 
      Např. hydroxid sodný  NaI OH-I, hydroxid vápenatý  CaII (OH)2

-I. 
 
4. Halogenidy – jsou dvouprvkové sloučeniny halových prvků (fluor, chlor, brom, jod) s jiným prvkem. Jsou 
odvozeny od halových kyselin, ve kterých je vodík nahrazen jiným prvkem. Názvosloví je opět dvouslovné 
 – podstatné jméno příslušného halogenidu a přídavné jméno jiného prvku s koncovkou odpovídající 
oxidačnímu číslu. Halogenidy mají oxidační číslo –I. Vzorce a názvy halových kyselin a příklady halogenidů 
jsou uvedeny v tabulce. 
  
Halová kyselina Vzorec Halogenid Vzorec Příklad halogenidu Vzorec 

kyselina chlorovodíková HCl chlorid Cl- chlorid stříbrný AgI Cl-I 

kyselina fluorovodíková HF fluorid F- fluorid chromitý CrIII F3
-I 

kyselina bromovodíková HBr bromid Br- bromid fosforečný PV Br5
-I 

kyselina jodovodíková HI jodid I- jodid zinečnatý ZnII I2
-I 

 
5. Kyslíkaté kyseliny – jsou tříprvkové sloučeniny, jejichž molekuly jsou tvořeny z vodíku, kyslíku a dalšího 
kyselinotvorného prvku (např. síra, dusík, fosfor…). Atomy vodíku mají v kyselinách oxidační číslo I, atomy 
kyslíku –II, atom třetího prvku může mít oxidační číslo I až VIII podle koncovky názvu kyseliny. I zde platí, 
že součet oxidačních čísel atomů všech prvků ve vzorci se rovná nule. 
     Název kyslíkaté kyseliny je dvouslovný. Skládá se z podstatného jména kyselina a přídavného jména. 
Přídavné jméno je utvořeno z názvu kyselinotvorného prvku se zakončením, které odpovídá oxidačnímu 
číslujeho atomu. Příklady uvádí následující tabulky. 
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Nejznámější kyseliny: kyselina sírová  H2SO4 

                                                      kyselina uhličitá H2CO3 
                                     kyselina dusičná HNO3   

                                                       kyselina fosforečná H3PO4 

 

 

 

 
6. Soli kyslíkatých kyselin – jsou tvořeny kationtem kovu a aniontem kyseliny. Anionty kyselin se odvozují 
odštěpením jednoho nebo více vodíkových kationtů H+ z molekuly kyseliny. Kolik kationtů vodíku se 
z kyseliny odštěpí, takové má pak anion kyseliny oxidační číslo. Např. odštěpením dvou kationtů vodíku 
z molekuly kyseliny sírové vznikne síranový anion SO4

-II.  
     Názvy solí jsou dvouslovné. Skládají se z podstatného jména, které je odvozeno od aniontu kyseliny a 
z přídavného jména označujícího kation. Zakončení podstatného jména odpovídá oxidačnímu číslu atomu 
kyselinotvorného prvku aniontu (viz tabulka). 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


 
 
 
Koncovka v názvu přídavného jména určuje (obdobně jako u oxidů, hydroxidů…) oxidační číslo kationtu a 
zároveň jeho náboj (viz tabulka). 
 
 

  
 
 
Ve vzorci je součet nábojů kationtů a aniontů roven nule (viz tabulka). 
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Postup při tvorbě vzorců solí a jejich názvů: 
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