
 
                                            Stavba atomu 
 
     Atom je v chemii základní stavební částice, jeho průměr je přibližně 10-10 m. Je složen 
z jádra a obalu.  
     Atomové jádro obsahuje protony p+(kladný náboj) a neutrony n0 (neutrální částice). 
Celé jádro je tedy nabito kladně.  
     Atomový obal obsahuje elektrony e- (záporný náboj) a je tedy nabit záporně. 
 
     Hmotnost protonů je rovna hmotnosti neutronů, ale obě tyto částice jsou mnohem těžší než 
elektrony (asi 1840krát). Proto je téměř veškerá hmotnost atomu soustředěna v jádře. Obal 
pak zaujímá téměř veškerý objem atomu, ale jeho hmotnost je minimální. 
      Velikost náboje protonu je rovna velikosti náboje elektronu. Atom má stejný počet 
protonů a elektronů, je tedy navenek elektroneutrální. 
 
      Počet protonů v každém prvku je dán protonovým číslem Z. Protonové číslo udává počet 
protonů a elektronů v daném atomu prvku a zároveň určuje pořadí prvku v periodické 
soustavě. Zapisujeme jej před značku prvku vlevo dole. 
      Nukleonové číslo A udává počet nukleonů v atomu prvku. Zapisujeme jej před značku 
prvku vlevo nahoře. Nukleony = částice v jádře (protony + neutrony). Pokud tedy odečteme 
protonové číslo od nukleonového A – Z, zjistíme počet neutronů v daném atomu. 
    Protonové číslo zjistíme v periodických tabulkách, místo nukleonového čísla je zde 
uvedena relativní atomová hmotnost. Tu musíme nejprve zaokrouhlit na celé číslo a pak 
odečíst počet neutronů. 
  
     Př.: sodík má protonové číslo 11 a nukleonové číslo 23. Zapisujeme   11

23Na (čísla píšeme 
nad sebe). Ze zápisu určíme, že sodík má 11 protonů, 11 elektronů a 23-11=12 neutronů. 
 
     Částice v jádře jsou poutány přitažlivými silami, které jsou příčinou soudržnosti jádra. Při 
rozpadu jádra se část energie poutající protony a neutrony uvolňuje ve formě jaderné 
energie. 
     Všechny atomy téhož prvku mají stejné protonové číslo, obsahují tedy shodný počet 
protonů a elektronů. Mohou se ale lišit nukleonovým číslem, tj. mít různý počet neutronů. 
Např. vodík má vždy Z = 1, ale A = 1,2,3 nebo 4. Existuje tedy vodík  11H,  12H,  13H,  14H. 
Každý atom vodíku má 1 proton a 1 elektron. Může však mít 0, 1, 2 nebo 3 neutrony. Tyto 
různé atomy téhož prvku se nazývají izotopy. Izotopy se kromě počtu neutronů liší i 
hmotností, mají však shodné chemické vlastnosti. 
 
     Atomový obal: 
     Pro chemické vlastnosti prvku je určující rozmístění elektronů v atomovém obalu. 
Elektron však není klasická hmotná částice. Má tzv. duální (dvojí) charakter – hmotné 
částice a zároveň vlnění. Nemůžeme tedy říci, že by se elektron nacházel v určitou dobu na 
určitém místě a  pohyboval se po určité dráze. Můžeme určit pouze pravděpodobnost, že 
bychom elektron v danou dobu na tomto místě zastihli. Místo v prostoru kolem atomového 
jádra, ve kterém se elektron s největší pravděpodobností nachází, se nazývá orbital. 
 
     K jednoznačnému popisu orbitalů byla zavedena kvantová čísla. 
1. Hlavní kvantové číslo – značí se n, nabývá hodnot kladných celých čísel (n = 1, 2, 3…) 
 a určuje velikost orbitalu. Je také shodné s číslem periody prvku v periodické soustavě.Čím 
větší je hlavní kvantové číslo, tím větší je velikost orbitalu (obr.1). 
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2. Vedlejší kvantové číslo – značí se l, nabývá hodnot od 0 až po n-1 a určuje tvar orbitalu. 
Orbitaly, jimž přísluší různá hodnota l, a které se tedy liší svým prostorovým tvarem, 
označujeme malými písmeny s, p, d, f (viz. tabulka). 
 
Hodnota vedlejšího kvantového čísla l 0 1 2 3 
Označení typu orbitalu s p d f 
 
3. Magnetické kvantové číslo – značí se m, nabývá hodnot od –l přes 0 až do +l a určuje 
umístění orbitalu v prostoru.  
Pro l = 0 existuje jediná hodnota magnetického kvantového čísla m = 0 a proto může (pro 
určité n) existovat vždy jen jediný s-orbital (tvar koule – obr.1). 
Pro l = 1 nabývá magnetické kvantové číslo tří hodnot m = -1, 0, 1, proto existují tři  
p-orbitaly (obr. 2). 
Pro l = 2 nabývá magnetické kvantové číslo pěti hodnot m = -2, -1, 0, 1, 2 proto existuje pět  
d-orbitalů (obr. 3). 
Pro l = 3 nabývá magnetické kvantové číslo sedmi hodnot m = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 proto 
existuje sedm f-orbitalů. 
 
Obr. 1: Znázornění velikosti s-orbitalů majících tvar koule o různé hodnotě hlavního 
kvantového čísla. 

  
 
Obr. 2: Tři typy p-orbitalů a jejich tvary v závislosti na prostorové orientaci. 
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Obr. 3: Pět typů d-orbitalů a jejich tvary v závislosti na prostorové orientaci. 

 
4. Spinové kvantové číslo – značí se s, nabývá hodnot +1/2 nebo -1/2 a vyjadřuje vnitřní 
rotaci (spin) elektronu kolem své osy. 
 
     Orbitaly s ,p, d, f se navzájem liší svou energetickou hladinou. Čím vzdálenější je orbital 
od jádra, tím vyšší je jeho energetická hladina. Avšak např. všechny tři p-orbitaly (pět d-
orbitalů, sedm f-orbitalů) o stejné hodnotě hlavního kvantového čísla mají stejnou energii, 
označují se jako degenerované. 
     V atomu nemohou existovat dva elektrony, které by se shodovaly ve všech čtyřech 
kvantových číslech.  
 
     Znázorňování orbitalů:  
     Znázorňování orbitalů pomocí jejich prostorových tvarů je graficky náročné. Proto 
zapisujeme orbitaly pomocí hlavního kvantového čísla (hodnoty 1 až 7), vedlejšího 
kvantového čísla (orbitaly s, p, d, f) a čtverečky pak znázorňujeme počet orbitalů s, p, d, f 
v závislosti na magnetickém kvantovém čísle:  
orbital s = 1čtvereček 
orbital p = 3 čtverečky 
orbital d = 5 čtverečků 
orbital f = 7 čtverečků 
Chceme-li znázornit, že v orbitalu 1s se nacházejí 2 elektrony opačného spinu, použijeme 
následující zápis (elektrony jsou značeny šipkami): 
     
          1s2 ↑↓ 

 1 = hlavní kvantové číslo, s = typ orbitalu, index 2 = počet elektronů v orbitalu. 
 
     Pravidla nasazování elektronů do orbitalů: 
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     Obsazování orbitalů elektrony probíhá postupně tak, jak se vzrůstajícím protonovým 
číslem vzrůstá v atomech počet elektronů. Platí zde následující pravidla: 
1. V jednom orbitalu mohou být maximálně 2 elektrony lišící se hodnotou spinového 
     kvantového čísla. 
     Mohou zde být tedy 0, 1 nebo 2 elektrony. 
2. V degenerovaných orbitalech vznikají elektronové páry teprve po zaplnění každého 
    orbitalu jedním elektronem. Všechny nespárované elektrony mají stejný spin. 
    Pokud tedy chceme např. do orbitalu 2p umístit 4 elektrony, musíme použít tento zápis: 
 
2p4 ↑↓ ↑ ↑ 

 
nesprávný zápis: 
 
2p4 ↑↓ ↑↓  
 
3. Orbitaly s nižší energií se zaplňují dříve než orbitaly s vyšší energií. 
     Pořadí orbitalů podle vzrůstající energetické hladiny: 
     1s  2s  2p  3s  3p  4s  3d  4p  5s  4d  5p  6s  4f  5d  6p  7s  5f  6d  7p 
     Prvky 1. periody nasazují své elektrony do orbitalu 1s. 
     Prvky 2. periody nasazují své elektrony do orbitalu 1s, 2s, 2p. 
     Prvky 3. periody nasazují své elektrony do orbitalu 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. 
     Prvky 4. periody nasazují své elektrony do orbitalu 1s až 4p. 
     Prvky 5. periody nasazují své elektrony do orbitalu 1s až 5p. 
     Prvky 6. periody nasazují své elektrony do orbitalu 1s až 6p. 
     Prvky 7. periody nasazují své elektrony do orbitalu 1s až 7p. 
 
 
     .Příklady zaplnění orbitalů elektrony (zápis elektronové konfigurace) u některých atomů 
s využitím předcházejících pravidel (je nutné používat periodickou tabulku): 
 
1. Vodík – má jeden elektron, který musí umístit do orbitalu 1s: 
 
1s1 ↑ 

 
2. Helium – má 2 elektrony v orbitalu 1s: 
 
1s2 ↑↓ 

 
3. Bor – má 5 elektronů, 2 z nich umístíme do orbitalu 1s, další 2 do orbitalu 2s a poslední do 
orbitalu 2p (ten se ovšem skládá ze 3 degenerovaných orbitalů, tedy 3 čtverečky!): 
 
1s2 ↑↓        2s2 ↑↓       2p1  ↑      

 
4. Neon – 10 elektronů = 2 v orbitalu 1s, 2 v orbitalu 2s, 6 v orbitalu 2p: 
 
1s2 ↑↓       2s2 ↑↓       2p6 ↑↓ ↑↓ ↑↓ 

 
5. Chlor – 17 elektronů nasazených postupně v orbitalech 1s, 2s, 2p, 3s, 3p: 
 
1s2 ↑↓      2s2 ↑↓      2p6 ↑↓ ↑↓ ↑↓      3s2 ↑↓      3p5 ↑↓ ↑↓ ↑ 
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     S přibývajícími elektrony by se zápis elektronové konfigurace prodlužoval, proto se 
používá tzv. zkrácený zápis pomocí vzácných plynů. To znamená, že zapisujeme pouze ty 
orbitaly, které má daný prvek navíc proti atomům předcházejícího vzácného plynu 
v periodické soustavě. 
     Např. vzácný plyn, který předchází chloru, je neon. Ten má 10 elektronů a zcela zaplněny 
orbitaly 1s, 2s, 2p. Chlor má o 7 elektronů více, než neon a zaplníme jimi orbitaly 3s a 3p. 
Zápis pak bude vypadat takto (vzácný plyn s příslušným počtem elektronů dáme do závorky): 
 
17Cl (10Ne)      3s2 ↑↓      3p5 ↑↓ ↑↓ ↑↓ 

 
6. Železo – dále budeme používat už pouze zkrácený zápis.  
 
26Fe   (18Ar)         4s2     ↑↓      3d6 ↑↓ ↑ ↑ ↑ ↑ 
Argon je na konci 3. periody, proto má zcela zaplněny všechny orbitaly až po 3p. Proto 
začínáme u železa až následujícím orbitalem po 3p, což je 4s. 
 
7. Cín – 50 elektronů, 5.perioda, nad vzácný plyn krypton má ještě 14 elektronů. 
 
50Sn    (36Kr)      5s2 ↑↓      4d10 ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓      5p2 ↑ ↑  
 
 
8. Platina – 78 elektronů, 6. perioda. 
 
78Pt   (54Xe)    6s2 ↑↓    4f14 ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓    5d8 ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑ ↑ 
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