
                   III. Chemické rovnice a výpočty 
 
 
     Chemická reakce – je to děj, při kterém se mění složení a struktura chemických látek. 
Např. koroze kovů, fotosyntéza, hoření. Pozor – změna skupenství není chemická reakce. 
     Chemická rovnice – je symbolickým vyjádřením chemické reakce. Látky na levé straně 
rovnice se nazývají reaktanty, látky na pravé straně rovnice produkty. Pro chemickou rovnici 
platí, že součet atomů každého zúčastněného prvku musí být na obou stranách rovnice shodný 
(zákon zachování hmoty). 
     Chemickou reakci slučování vodíku s kyslíkem za vzniku vodní páry vyjadřuje tato 
chemická rovnice: 
                                    H2  +  O2  →  H2O 
Počet atomů na obou stranách rovnice ovšem není v případě kyslíku shodný. Proto je nutné 
rovnici vyčíslit, doplnit tzv. stechiometrické koeficienty: 
                                    2 H2  +  O2  →  2 H2O  
Teď jsou na každé straně rovnice celkem 4 atomy vodíku a 2 atomy kyslíku. Můžeme číst, že 
reakcí 2 molekul vodíku a jedné molekuly kyslíku vznikly 2 molekuly vodní páry.  
 
     Látkové množství: 
     V chemické praxi neuvažujeme, že spolu reagují atomy či molekuly, ale používáme 
látková množství přibližně 1023 krát větší. K vyjádření počtu reagujících částic byla zavedena 
veličina látkové množství – značka n. Její jednotkou je mol, který patří mezi sedm 
základních jednotek soustavy SI.  
     1 mol je takové látkové množství, které obsahuje stejný počet základních částic (atomů, 
molekul, iontů), kolik atomů je obsaženo přesně ve 12 g uhlíku. Počet těchto částic je dán 
Avogádrovou konstantou NA = 6,023 . 1023 částic. 
     1 mol kteréhokoli plynu zaujímá za normálních podmínek (teploty 0 0C a tlaku 101,3 kPa) 
objem 22,4 l. 
     Pokud srovnáme např. 1 mol kyslíku O2 a 1 mol oxidu uhličitého CO2, pak obě tyto látky 
budou obsahovat stejný počet molekul 6,023 . 1023 a obě budou mít stejný objem 22,4 l. 
Budou se ovšem lišit hmotností! 
 
     Molární hmotnost: 
     Molární hmotnost M je podíl hmotnosti chemické látky a jejího látkového množství: 
                                        M = m/n      
Molární hmotnost chemické látky udává, jaká je hmotnost 1 molu základních částic této 
chemické látky. Jednotkou molární hmotnosti je kg/mol nebo tisíckrát menší g/mol. 
Výhodnější je v praxi používání jednotky g/mol, neboť v tomto případě je číselná hodnota 
molární hmotnosti rovna hodnotě relativní atomové hmotnosti Ar nebo relativní 
molekulové hmotnosti Mr.  
     Relativní atomová hmotnost prvku Ar je číslo, které udává, kolikrát je průměrná 
hmotnost atomů daného prvku větší než 1/12 hmotnosti atomu uhlíku. 
     Relativní molekulová hmotnost Mr je číslo, které udává, kolikrát je hmotnost molekuly 
dané chemické látky větší než 1/12 hmotnosti atomu uhlíku. 
     Hodnoty relativních atomových hmotností jsou uvedeny u každého prvku v periodické 
soustavě nebo v chemických tabulkách. Např. Ar (H) = 1,01, Ar (C) = 12, Ar (O) = 16. 
Hodnota relativní molekulové hmotnosti dané molekuly je rovna součtu relativních 
atomových hmotností všech atomů v molekule a můžeme ji tedy zjistit výpočtem. 
Např.: Mr (O2) = 2 . Ar (O) = 2 . 16 = 32 
           Mr (NH3) = 1 . Ar (N) + 3 . Ar (H) = 1 . 14 + 3 . 1,01 =  17,03    
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     Jednoduché chemické výpočty: 
     Řešíme je za pomocí znalostí pojmů látkové množství a molární hmotnost. Využíváme 
jednoduché logické úvahy, trojčlenku, popř. procenta.  
 
Př.: Kolik procent hliníku je obsaženo v oxidu hlinitém? 
     K výpočtu potřebujeme znát molární hmotnost hliníku a oxidu hlinitého (z tabulek): 
M (Al) = 27 . 2 = 54 g/mol – ve sloučenině jsou 2 atomy hliníku 
M (Al2O3) = 2 . 27 + 3 . 16 = 102 g/mol 
Označíme molární hmotnost celé sloučeniny jako 100% a vypočteme procentové zastoupení 
hliníku ve sloučenině. 
                 102……………………100% 
                   54………………………x% 
                              x = 53% 
V oxidu hlinitém je obsaženo 53% hliníku a 47% kyslíku. 
 
Př.: Jaká je hmotnost sulfidu měďného, který vznikne reakcí 1,6g mědi se sírou? 
Postup ukazuje následující tabulka: 
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