
 
                          I. Úvod do studia chemie 
 
Chemie je přírodní věda, která zkoumá látky, jejich vlastnosti, vnitřní strukturu a reakce. 
 
Druhy chemie -   obecná- zkoumá stavbu látek a jejich reakce 

- anorganická – zkoumá chemické prvky a jejich sloučeniny 
- organická – chemie sloučenin uhlíku 
- biochemie – zkoumá látky a děje v živých organismech 
- analytická chemie – provádí rozbor látek 
- technická chemie – chemické výroby (potravinářská, hutnická, petrochemie…) 

 
Historie chemie: 
    Chemie doprovází lidstvo od dávných dob v podobě různých chemických výrob. Nejstarší kovy, které lidé 
uměli zpracovat, byly měď, železo a zlato (doba bronzová, doba železná). Staří Egypťané už znali různá 
barviva, léčiva, jedy, stavební materiály. Středověk je věkem předchůdkyně chemie – alchymie (císař  
Rudolf II.). Chemie jako vědní obor pak vznikla na přelomu 17. a 18. století vyčleněním z fyziky.  
 
Klasifikace látek - podle skupenství – pevné, kapalné, plynné 

     -  podle původu- látky přírodní (ropa, železná ruda) a umělé (benzín, ocel) 
     -   podle složení – chemicky čisté látky (ryzí zlato, destilovaná voda) a 
         směsi (vzduch, voda v přírodě, žula) 

 
Složení a struktura chemických látek: 

1. Atomy – základní stavební částice, chemicky dále nedělitelné. Skládají se z jádra        (obsahuje 
kladně nabité protony a neutrální neutrony) a obalu (záporně nabité elektrony). Atom je elektricky 
neutrální, protože počet protonů je shodný s počtem elektronů a jejich náboje se vyruší. 

2. Atomy se slučují do těchto útvarů: 
Molekuly – elektroneutrální částice, které vzniknou sloučením dvou a více atomů vázaných 
chemickou vazbou. 
Pokud se sloučí stejné atomy, vznikne molekula prvku  (H + H → H2) 

            Pokud se sloučí různé atomy, vznikne molekula sloučeniny (H + Cl → HCl) 
            Makromolekuly – vzniknou spojením tisíců molekul, např. bílkoviny, škrob,  
            polyetylen… 
            Krystalové útvary – vytvářejí pravidelně uspořádané mřížky, např. diamant, grafit, 
            kovy. 
      3.   Ionty – elektricky nabité částice, dělí se na kationty (kladný náboj) a anionty  
            (záporný náboj), např. NaCl → Na+ + Cl- 
 

Chemické prvky a sloučeniny:   
      Chemický prvek je látka tvořená atomy jednoho druhu. Každý prvek má svůj název a značku (vodík – 
H, sodík – Na apod.). Všechny prvky jsou seřazeny v periodické soustavě prvků. Chemické prvky jsou 
tvořeny: 
- volnými nesloučenými atomy (vzácné plyny – helium, neon) 
- molekulami – vodík H2, chlor Cl2, kyslík O2 … 
- krystalovými útvary – např. uhlík v podobě diamantu či grafitu. 
      Zápis 3 O značí tři nesloučené atomy kyslíku, zápis O3 pak jednu tříatomovou molekulu kyslíku.  
       Chemická sloučenina je látka tvořená atomy různého druhu. Každá sloučenina má svůj název a vzorec, 
např. HCl je dvouprvková sloučenina tvořená jedním vodíkem a jedním chlorem. H2SO4 je tříprvková 
sloučenina tvořená dvěma vodíky, jednou sírou a čtyřmi kyslíky (celkem tedy 7 atomů). 
       Chemické sloučeniny jsou tvořeny molekulami nebo ionty, které se mohou sdružovat do větších útvarů – 
makromolekuly, krystalové struktury. 
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