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1. Organická chemie 

- chemie uhlíku (kromě CO, CO2, H2CO3, uhličitany, HCN, CS2, karbidy) 
- značka: C 
- elektronegativita: 2,5  

(ve vazbě s vodíkem je rozdíl cca 0,3 = vazba nepolární – většina organických 
látek je nepolární) 

- vaznost: 4 – uhlík je vždy v organických sloučeninách čtyř-vazný 
- další prvky a jejich vaznost: H (1), O (2), N (3), S (6), halogeny (1), kovy (Mg…) 

 
- vznik názvu:  Látky anorganické = látky z neživé přírody,  

Látky organické = látky rostlinného a živočišného původu 
- dnes už řadu organických látek umíme připravit z anorganických.  

 
Jako první byla připravena močovina: 
2 KCNO + (NH4)2SO4 → 2 NH4CNO + K2SO4     NH4CNO → (NH2)2CO 
(kyanatan) 
 
Zkrácená verze:  

(𝐻4𝑁)
+ + (𝑂 − 𝐶 ≡ 𝑁)−

∆𝑇
→  

 
 

- organické sloučeniny mohou mít tisíce atomů  
uhlíku. Uhlík má schopnost řetězit se do dlouhých  
řetězců 

- ve sloučeninách může tvořit jednoduchou,  
dvojnou, trojnou vazbu (a jejich kombinace) 

 

 
 
 
 
 

 
Struktura organických sloučenin: 

- ve struktuře se mohou objevovat lineární  
nerozvětvené řetězce 

 
CH3 CH2 CH3 

 
- lineární rozvětvené řetězce 

 

CH3 C CH3

CH

CH3 CH3

CH3

 
 

- cykly (řetězce uzavřené) 
 

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH

CH

CH

CH

CH

CH

 
 

- kombinace výše uvedených 
 
Vlastnosti: 

- ve vodě jsou většinou nerozpustné 
- roztoky jsou většinou elektricky nevodivé, neboť  

jsou v nich rozptýleny elektricky neutrální molekuly 
- typická je především kovalentní vazba 
- často velmi citlivé vůči světlu a teplu, snadno těkavé  

a hořlavé 
 
Výroba: většinou se vyrábí z látek organického původu (ropa,  

zemní plyn, dřevo, pryskyřice...). Tyto látky budou podrobněji  

probrány v přírodopisu. 
 
 
 
 

C

O

NH2NH2
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2. Uhlovodíky 

Učivo: příklady v praxi významných alkanů, uhlovodíků s vícenásobnými vazbami 
a aromatických uhlovodíků 

 

2.1. Homologická řada uhlovodíků 

- uhlovodíky se liší počtem uhlíků v hlavním řetězci 
- tzv. ALKANY – uhlovodíky bez násobné vazby v řetězci 

- obecný vzorec: CnH2n+2 

 

n souhrnný vzorec (sumární)  Název 

1 CH4 Methan 

2 C2H6 Ethan 

3 C3H8 Propan 

4 C4H10 Butan 

5 C5H12 Pentan 

6 C6H14 Hexan 

7 C7H16 Heptan 

8 C8H18 Oktan 

9 C9H20 Nonan 

10 C10H22 Dekan 

11 C11H24 Undekan 

  dodekan (C12) ... eikosan (C20)…  
triakontan (C30)… 

(n – počet C) 
 

2.2. Koncovky používané v názvosloví organické chemie 

- organické sloučenině se nemusí vyskytovat jen uhlík, vodík a jednoduchá vazba 
- v názvu sloučeniny musíme nějak vyjádřit, co obsahuje 

 

koncovka sloučenina obsahuje příklad 

-an základní koncovka 

-yl zbytek alkanu bez 1 vodíku methan – methyl  

-en dvojná vazba ethan – ethen  

-yn trojná vazba ethan - ethyn 

 

ÚKOL: Naučte se homologickou řadu uhlovodíků a obecný vzorec alkanů. Naučte se, 
jaké koncovky odpovídají jakému uspořádání vazeb. 

OPAKOVÁNÍ: Pojmenujte následující sloučeniny (struktury): 
 

CH3 CH3  CH2 CH2  CH CH 
 

   
 

2.2.1. Funkční skupiny 

 

koncovka sloučenina obsahuje příklad 

-on vazba C=O propanon (dimethylketon) 

-al vazba C=O (na C musí být H) propanal 

-ol skupina –OH ethanol 

-amin skupina –NH2     ethanamin 

-ová 
kyselina 

skupina –COOH ethanová kyselina (k. octová) 

 
- v každém názvu může být koncovkou vyjádřena pouze jedna funkční skupina 
- pokud je jich ve sloučenině víc, nahrazuje se koncovka předponou 

 
např.  –ol → hydroxy- 
 –amin → amino- 
 
Důležitost funkčních skupin 1 

- rozhoduje o tom, která bude koncovkou, a která předponou 
 
–COOH→ –CHO → –OH → –SH → –NH2 → –X*→ –NO2 → –R (alkyl) 

*halogen 

 
Př.  
CH3–CH2– CH2– CH2–OH 
Butanol 
 

                                                             

1 Nemusíte se posloupnost učit, zpaměti, pouze informativní 
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HOCH2–CH2– CH2– CH2– CH2–CO–CH3    
7-hydroxyhept-2-on  
 

- pokud je ve sloučenině cyklus, vyjádříme předponou 
cyklo-  

 
př. cyklohexan 
 

  

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2
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2.3. Názvosloví organických sloučenin 

- řídí se úplně jinými pravidly, než názvosloví anorganických sloučenin 
- nemusíme počítat oxidační čísla, ale musíme čísly, koncovkami, předponami… 

vyjádřit celou strukturu sloučeniny 
 
Na příkladu z minulé hodiny si vysvětlíme základní pravidla: 
HOCH2–CH2– CH2– CH2– CH2–CO–CH3    
7-hydroxyhept-2-on 
 

A. „hept“ nám udává počet uhlíků v základním řetězci tj. 7 – heptan.  
B. dále si všimneme, že jsou zvýrazněná koncovka a přípona - ve sloučenině se 

vyskytuje skupina –OH (hydroxy-) a =O (-on). 
C. čísla, která jsou v názvu, říkají, na kterém uhlíku se daná funkční skupina 

(v jiných případech násobná vazba) nachází. 
 
V řetězci číslujeme uhlíky hlavního (nejdelšího) řetězce postupně zleva nebo zprava: 

 
 

2.3.1. Tvorba vzorce z názvu 

- rozebereme si název 
- napíšeme hlavní uhlovodík 
- očíslujeme (z libovolné strany) 
- na příslušné uhlíky navážeme funkční skupiny a umístíme násobné vazby 

 
Př. Napište strukturně následující sloučeninu: pent-2-en-2-ol 

pent-2-en-2-ol 
pent – pentan – 5 uhlíků 
en – dvojná vazba 
ol – OH skupina 
 
Z názvu jsme se tedy dozvěděli, že základním uhlovodíkem je pentan, obsahuje jednu 
dvojnou vazbu na uhlíku č. 2 a jednu – OH skupinu taktéž na uhlíku č. 2. 
 

PRAVIDLO: Násobné vazby (jsou vždy mezi dvěma uhlíky) označujeme nižším ze dvou 
čísel 

 
a. Napíšeme si základní kostru – pouze uhlíky navázané na sebe 

C – C – C – C – C  
 

b. Očíslujeme uhlíky (jedno z jaké strany) 

 
 

c. Na uhlík č. 2 navážeme -OH skupinu a dvojnou vazbu 

         NE  
 

d. Doplníme vodíky tak, aby z každého uhlíku vycházely 4 vazby 

 
 

2.3.2. Tvorba názvu ze vzorce 

- určíme základní řetězec 
- spočítáme uhlíky v základním řetězci → určíme základní uhlovodík 
- označíme si funkční skupiny a násobné vazby (viz. kapitola 1.2) 
- pojmenujeme násobné vazby a funkční skupiny 
- očíslujeme řetězec tak, aby měli funkční skupiny/násobné vazby co nejmenší 

číslo 
- poskládáme název 

 
 
př.  
 
 
 
 
 
 
Základní řetězec: 6 uhlíků = hexan 
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II vazba = -en 
- OH = - ol 
- CH3 = zbytek od metanu = metyl - 
 
V případě, že je nějaká funkční skupina v sloučenině vícekrát, použijeme předpony 
mono, di, tri, tetra, penta… podobně jako v anorganické chemii (viz. názvosloví hydridů 
solí) 
 
2x OH skupina = - diol 
 

 
 
Výsledek:  
4 - metyl - hex - 1 - en - 3,3 - diol  
 
př.2.  

 
Organické kyseliny vždy číslujeme od uhlíku funkční skupiny kyseliny 

 
 

COOH – ová kyselina 
NH2       amino -  
 
Výsledek: 
2 - aminopropanová kyselina 

 
Další příklady viz. sešit. 
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2.4. Alkany a cykloalkany 

- koncovka –an, předpona cyklo- 

obecný vzorec:    alkany CnH2n+2  cykloalkany CnH2n    
- pouze jednoduché vazby C-H 
- alkany C1 až C4 jsou plyny, C5 - C15 kapaliny, C16 a více jsou pevné látky 

 
Významní zástupci: 
Methan  

- v zemním, bahenním plynu také v bioplynu 
- nebezpečný v dolech jako důlní plyn  → se vzduchem tvoří výbušnou směs 
- bezbarvý, lehčí než vzduch 
- použití: palivo, výroba sazí (gumárenský průmysl), acetylenu, atd. 

 
Propan a butan 

- směs, použití jako palivo (př. propan-butanové láhve na vaření) 
- těžší než vzduch, se vzduchem výbušná  
- v lahvích jsou oba plyny zkapalněné a pod tlakem – nebezpečí výbuchu při 

požárech 
 
Benzíny 

- směsi kapalných alkanů 
-  kvalita benzínu - oktanové číslo od nuly do sta. Nula přísluší oktanům, číslo 

100 izo-oktanům (=100% izo-oktanů). Čím vyšší číslo, tím kvalitnější palivo 
- použití též jako rozpouštědlo nátěrových barev 

 
Parafin 

- směs pevných alkanů 
- k výrobě svíček a k impregnaci 
- Zajímavost: Zalévají se do něj tkáně pro histologické vyšetření (poté se ze 

vzniklé kostičky krájí tenké plátky, které se dávají na sklíčko) 
 
 
Cyklohexan 

- rozpouštědlo, výroba plastů 
 

2.5. Alkeny  

- koncovka –en 

obecný vzorec: CnH2n 

- obsahují dvojnou vazby mezi uhlíky C=C 

- (více jak jedna C=C → dieny, trieny…) 
 
Ethen (etylén) 

- hořlavý plyn, nasládlá vůně 
- k výrobě polyethylenu, k urychlení zrání ovoce (jako fytohormon) 

 
Propen (propylén) 

- k výrobě polypropylenu 
 

Alkadieny 

obecný vzorec: CnH2n-2 
- obsahují dvě dvojné vazby mezi uhlíky C=C 

 
But-1,3-dien 

- výroba syntetického kaučuku 
 

CH2 CH CH CH CH3 
 

2.6. Alkyny (acetyleny) 

- koncovka –yn (ve staré literatuře –in) 
- obsahují trojné vazby mezi uhlíky C≡C 

obecný vzorec: CnH2n-2 

- velice reaktivní 
 
Ethyn (acetylen) 

- hořlavý plyn 
- využití při sváření 
- dříve jako lampa „karbidka“ ke svícení karbid vápenatý + voda 

CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2          
 

2.7. Areny (aromatické uhlovodíky) 

- zjednodušeně střídání jednoduché a dvojné vazby v cyklu (benzen) 
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CH

CH

CH

CH

CH

CH

 
- elektrony z dvojných vazeb cyklického uhlovodíku jsou 

delokalizované (rozprostřené) v elektronový mrak nad 
a pod cyklem → benzenové jádro; vyobrazení → 

 
- díky tomu je benzenové jádro velmi stabilní (na rozdíl 

např. od cyklohexenu), naopak skupiny vázané na něj jsou reaktivní 
- aromatická jádra se mohou navazovat na sebe a tvořit složitější př.  

 
 
 
 
 
Naftalen    Antracen [wiki] 
 
Benzen C6H6 

- bezbarvá kapalina 
- rakovinotvorný 
- rozpouštědlo, výroba plastů, léčiv, výbušnin 

 
Naftalen 

- výroba barviv 
- proti molům šatním 

 
Toluen (methylbenzen) 
 

- bezbarvá kapalina 
- páry se vzduchem výbušné 
- rozpouštědlo 
- k výrobě TNT (trinitrotoluen, 2-methyl-1,3,5-trinitrobenzen) – výbušnina 
- k výrobě sacharinu (umělé sladidlo E954)  

 
Pozn. nitro = skupin -NO2    
 
Styren (fenylethen, vinylbenzen) 
 

- využití k polymeraci → z monomeru (styren) vzniká polymer (polystyren) 
- polystyren – druh plastu 

 

[wiki] 
 
Pozn.  Zbytek od benzenu se nejmenuje benzyl ale fenyl 
Zbytek od ethenu = vinyl 
 
Xylen 

- směs látek s obecným vzorcem C6H4(CH3)2       
- použití jako rozpouštědla 
- příklad polohové izomerie – stejné skupiny ve stejném počtu, ale navázané 

jinde 

 
 

Zajímavost: toluen, aceton a některé další organické látky se dají zneužívat jako 
inhalační (vdechujeme) droga. Jejich účinkem si tito „čichači“ nevratně poškozují mimo 
jiné i mozek – po čase vypadá jako houbu na tabuli. 
 
 
 
 

-  

  

CH

CH

CH
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C

CH3

C
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CH

CH
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CH

CH2
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3. Deriváty uhlovodíků 

Učivo: příklady v praxi významných alkoholů a karboxylových kyselin 

- organické sloučeni obsahující i jiné prvky než C a H 
- obsahují typické funkční skupiny, podle kterých je dělíme do skupin 
- funkční skupiny se váží místo jednoho či více vodíků 

 

3.1. Halogenderiváty 

- obsahují v molekule halogen (F, Cl, Br, I) 
- v názvu vyjádříme předponou (fluor, chlor…) 
- většina toxických, podobné příznaky jako alkohol 

 
Chlormethan CH3Cl 

- methylační činidlo = slouží k zavádění methylu do sloučenin 
 
Chloroform (trichlormethan) CHCl3     

- kapalina 
- dříve v medicíně jako anestetikum 
- dnes jako rozpouštědlo, k výrobě freonu R-22 (chlordifluormethan, CHClF2) – 

jeho užívání se však omezuje 
 
Tetrachlormethan CCl4 

- dříve jako hasivo → zakázán, při styku s ohněm se 
uvolňoval jedovatý fosgen 

- rozpouštědlo 
 
Chlorethan CH3-CH2-Cl 

- místní znecitlivění 
 
Vinylchlorid (chlorethen) 

- k výrobě PVC – polyvinylchlorid – př. stavebnictví, potrubí, obalový materiál, 
hračky… 

 

3.2. Alkoholy a fenoly  

- Obsahují v molekule skupinu -OH 
- koncovka –ol 

 
Metanol CH3OH (methylalkohol) 

- bezbarvá kapalina 

- prudce jedovatý (stačí cca 50 ml) 
- v těle se rozkládá na formaldehyd (CH2O) a kyselinu mravenčí (HCOOH) → ty 

jsou pro tělo toxické, ne samotný metanol 
- jako protijed spolehlivě funguje etanol – enzym, který oba rozkládá, dává 

přednost etanolu → intoxikace metanolem je tak velmi pomalá a tělo se s ní 
vyrovná 

- příznaky otravy: špatné vidění až slepota, závratě, křeče 
- výroba synteticky a jako vedlejší produkt kvašení ovoce (výroba lihu) 

 
Etanol CH3-CH2-OH (líh) 

- bezbarvá kapalina, charakteristická vůně 
- hořlavý, dokonale mísitelný s vodou 
- v malém množství při požití vyvolává stavy euforie, ve větším ztrátu vnímání 

okolí, ztrátu koordinace pohybů a žaludeční potíže 
- výroba kvašením cukerných ovocných šťáv, průmyslově adicí kyseliny sírové na 

ethen a následnou hydrolýzou kyseliny ethylsírové 
Adice = připojení nějaké skupiny na uhlovodík s násobnou vazbou, násobná vazba 
přechází na jednoduchou a skupina se naváže 
 
Ethan(1,2)diol (ethylenglykol, glykol) 

- hustá kapalina toxická pro játra a ledviny 
- do nemrznoucích směsí 
- jeho sloučeniny (např. estery) rozpouštědla  

 
Propan – 1, 2, 3 – triol (glycerol, glycerin) 

- s vyššími mastnými kyselinami tvoří tuky a oleje 
- hustší kapalina bez chuti a vůně 
- reakci se směsí koncentrované H2SO4 a HNO3 → nitroglycerin (glyceroltrinitrát) 

→ výroba dynamitu, exploze při nárazu nebo ↑ teplotě 
Fenol (hydroxybenzen) 

- bezbarvá krystalická látka, na vzduchu hnědne 
- leptá 
- výroba polymerů (fenolformaldehydové, bakelit), léčiva, výbušiny a barviva 

 

3.3. Ethery 

- Funkční skupina  C – O – C  
- Vznik náhradou vodíku OH skupiny alkylem 
- Páry tvoří se vzduchem výbušnou směs 

 
Diethylether H5C2 – O – C2H5    

- dříve v lékařství, narkotické (uspávací) účinky 

C

O

ClCl
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- rozpouštědlo 
 
Ethylenoxid 

- cyklický  
- jedovatý 

 

3.4. Aldehydy a ketony 

- Funkční skupina -C=O  
- Aldehydy – funkční skupina na konci řetězce – koncovka -al 
- Keton – funkční skupina uvnitř řetězce – koncovka -on 
- Zajímavost: alkohol dehydrogenatus = vytvořen dehydrogenací alkoholu 

 
Formaldehyd (methanal) HCHO 

- 40% roztok = formalín – ke konzervaci preparátů, desinfekci 
- štiplavě páchnoucí, jedovatý plyn dobře rozpustný ve vodě 
- výroba plastů 

 
Acetaldehyd (ethanal) CH3CHO 

- výroba kyseliny octové, léky, plasty atd.  
- v lidském těle vzniká jak produkt 

odbourávání alkoholu 
 
Aceton (propanon, dimethylketon) 

- charakteristický zápach 
- rozpouštědlo, výroba plastů… 

 

3.5. Estery  

- Vznik reakcí alkoholu s karboxylovou kyselinou = esterifikace 
- ROH + R'COOH → R'COOR + H2O 

 
Př. CH3CH2OH + CH3COOH → CH3COOCH2CH3 + H2O 
   ethylesteru kyseliny octové 
 

- Estery s kratšími řetězci mají příjemné, specifické vůně 
- Př. ethylester kyseliny mravenčí – rum, použití do rumu 

 
 
 

3.6. Karboxylové kyseliny 

- funkční skupina –COOH 
 
Kyselina mravenčí (methanová) HCOOH 

- v tělech mravenců, v kopřivách…  
- konzervant 

 
Kyselina octová (ethanová) CH3COOH 

- štiplavě páchnoucí 
- 8 % roztok = ocet, potravinářství 
- koncentrovaná tuhne při 17°C, podobná ledovým krystalům = „ledová“ 
- vznik octovým kvašením lihu 
- sůl octan hlinitý proti otokům a modřinám 

 
Kyselina máselná (butanová) CH3-CH2-CH2-COOH 

- v potu a žluklém másle 
- výrazný zápach 

 
Kyselina šťavelová (ethandiová) (COOH)2    

- v analytické chemii při titracích 
 

Titrace: Metoda využívající neutralizace. Do známého objemu kyseliny/zásady 
přidáváme titrační činidlo (kyselina → zásada, zásada → kyselina). Činidlo přidáváme 
do chvíle než činidlo (např. fenolftalein) označí neutralizaci. Ze spotřeby činidla 
vypočteme koncentraci zkoumané kyseliny/zásady. 
 

3.7. Vyšší mastné kyseliny 

- v tucích a olejích 
- pevné – tuky, kapalné – oleje 
- jejich reakcí s hydroxidem sodným x draselným se vyrábějí mýdla 

 
- nasycené kyseliny 

kyselina palmitová   C15H31COOH  pevná látka 
kyselina stearová    C17H35COOH  pevná látka 
 

- nenasycené kyseliny (obsahují jednu či více násobných vazeb) 
kyselina olejová    C17H33COOH  kapalná látka 
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4. Paliva 

Učivo: ropa, uhlí, zemní plyn, průmyslově vyráběná paliva  

- látky sloužící jako zdroj energie 
- vydrží dlouho hořet – teplo se dále využívá, nebo se převede na elektrickou 

energii 
- fosilní paliva (latinsky fossilis = pravěký, zkamenělý) – v minulosti se do nich 

v podobně sloučenin uhlíku uložila energie Slunce (z rostlinných těl bez 

přístupu vzduchu): ropa, uhlí, zemní plyn 

- jaderná paliva – energie se neuvolňuje hořením, ale radioaktivními přeměnami 

- neobnovitelné zdroje 

 
- fosilní paliva byla u startu průmyslové revoluce: dostupný zdroj energie 
- nebezpečí pro životní prostředí: 

 oxidy uhlíku, síry  
 skleníkový efekt (ohřívání planety působením např. CO2)  
 kyselé deště (oxidy reagují s vodou, vznikají kyseliny) 
 ropné havárie (plave na vodní hladině, znečištění) 
 zničení prostředí místa těžby (uhlí) 
 jaderný odpad (zbytek po jaderné reakci) 

- snaha nahradit obnovitelnými zdroji a jadernou energií 
 

4.1. Uhlí 

- pevné skupenství 
- zuhelnatění rostlinné hmoty na rašelinu 
- překrytí pískem, jílem… ↑ tlaku → uhlí 
- černé obsah 75-90% uhlíku, hnědé 65% 
- největší zásoby: USA, Rusko, Čína 

 
Těžba u nás:  

- Ostravsko – černé uhlí 
- Západní Čechy – hnědé uhlí (Mostecká a Sokolovská pánev) 

 

4.2. Ropa 

- kapalina 
- těžba z vrtů na pevnině / v moři ropné plošiny 
- výskyt se zemním plynem 

- zpracování frakční destilací, produkty: benzín, petrolej, mazut, asfalt, maziva, 
těžké oleje, barviva, umělá vlákna, kaučuk, propan butan 

- největší producenti arabské státy a severní Amerika 
 

4.3. Zemní plyn 

- plyn 
- 90% methanu 
- oproti předchozím při spalování vzniká málo CO2    
- zdroj tepla (topení, ohřev vody), palivo pro automobily 
- bez zápachu (nutno přidávat zapáchající příměsi, aby se dal odhalit únik) 

 

4.4. Jaderná energie 

- zdrojem energie ze štěpení atomového jádra 
- štěpení uranu a plutonia 
- uvolňuje se hodně tepla – typické velké chladící věže 
- velké jaderné elektrárny x pohod ponorek a vojenských lodí 

 
Nebezpečí havárie: 

- havárie jaderné elektrárny v Černobylu (Ukrajina) 26. dubna 1986, exploze 
jednoho z reaktorů  

- havárii jaderné elektrárny Fukušima I 11. března 2011 po zemětřesení a vlně 
tsunami 
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5. Přírodní látky  

Učivo: zdroje, vlastnosti a příklady funkcí bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů v lidském 
těle 

5.1. Sacharidy – Cukry 

- organické látky tvořené C, H, O 
- obsahují karbonylovou skupinu: keto –CO – nebo aldehydickou skupinu - CHO 
- obsahují několik –OH skupin 

 
Rozdělení: 
Ketózy: obsahující keto-skupinu např. fruktóza 
Aldózy: obsahující aldehydickou skupinu např. glukóza 
 
Podle počtu nejjednodušších cukrů v řetězci: 
 

Monosacharidy 

Glukóza     Fruktóza (ovocný cukr) 

OH

O

H OH

OH H

H OH

H OH

 
- bílé krystalické látky, obě sladké,  

v ovoci, medu… Fruktóza mnohem sladší. 
 
Glukóza C6H12O6  (hroznový cukr) (GLU) 

- vzniká jako hlavní produkt při důležité  
reakci FOTOSYNTÉZE: zatím se ji nepodařilo  
provést uměle 

- kyslík je v této reakci „odpadní“ produkt 
- reakce probíhá díky chlorofylu (zeleň listová)  

a UV záření (slunce) 
 

6 CO2 + 6 H2O → C6H12O6 + 6 O2    
 

- rychlý zdroj energie, transportována  
krví 

 

Disacharidy  

Sacharóza (řepný cukr) 
- získává se z cukrové třtiny / řepy  

cukrovky 
- ke slazení potravin 
- obsahuje jednu molekulu glukózy  

a jednu fruktózy 

C O

C

CC

C

O

H

H

H

OH

OH

H OH

H

CH2

OH

C O

C

CC

C

OH

OH
H

H

O

H

OH H

CH2

H

OH

 
- takovéto zobrazení je přesnější (molekuly se uspořádávají v prostoru). 

Fruktóza napravo 
 
Laktóza (mléčný cukr) 

- galaktóza a GLU 
- součást mléka 

 
Maltóza (sladový cukr) 

- 2 GLU 
 

Polysacharidy 

- zde uvedené tvoří jen jednotky GLU odlišně vázané 
Škrob 

- zásobní látka rostlin (v bramborách, obilí, rýži…) 
- zdroj e nergie pro heterotrofní organismy 

 
Celulóza 

- stavební cukr rostlin 

OH

OH H

H OH

H OH

O

OH
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- člověk ji neumí trávit, význam – čistí střeva 
- např. bavlna („buničina“), papír… 

 
Glykogen 

- zásobní látka živočichů 
- u člověka: svalový a jaterní 
- svalový: zdroj energie pro svaly, při zátěži se spotřebuje za 30-90[wiki] minut. 

Sportovci mají zásobu větší. 
- jaterní: udržuje stabilní hladinu krevního cukru 

 

5.2. Tuky 

- jednoduché lipidy 
- estery glycerolu (propan-1,2,3-triol) a vyšších mastných (karboxylových) 

kyselin 
- glycerol + mastné kyseliny → tuk + voda 

 
př. tuku 

glycerol je esterifikován mastnými kyselinami: palmitovou, olejovou a alfa-linolenovou 
[wiki] 
 

- tuky rostlinné (oleje) x živočišné (máslo, sádlo) 
- pevné obsahují převážně nasycené mastné kyseliny, kapalné obsahují 

nenasycené MK 
 
Funkce: 

- zásobní a ochranná 
 
 

Tuk + hydroxid sodný → glycerol + mýdlo 
 

5.3. proteiny – Bílkoviny 

- tvořeny aminokyselinami (AMK) 
- AMK jsou spolu vázané peptidovou (peptidickou) vazbou –NH–CO– 

 
Př. 

C

O

CH

NH2

CH3

OH

 
Alanin     Tryptofan 
 
 
 
 
 
 
Ukázka struktury peptidické vazby (R je uhlíkový řetězec) 
 
Struktura: 
Primární – pořadí AMK 
Sekundární – uspořádání řetězce na krátké vzdálenosti: alfa šroubovice (alfa-helix), 
skládaný list (beta-sheet) 
Terciární – trojrozměrné uspořádání celé molekuly  
Kvartérní – uspořádání řetězců bílkovin vůči sobě (jen u složitých) 
 
Rozdělení: [wiki] 
Stavební (kolagen, elastin, keratin) 
Transportní a skladovací (hemoglobin, transferin) 
Zajišťující pohyb (aktin, myosin) 
Katalytické, řídící a regulační (enzymy, hormony, receptory…) 
Ochranné a obranné (imunoglobulin, fibrin, fibrinogen) 
 
Denaturace bílkovin: vratné/nevratné poškození bílkovin. Bílkoviny ztrácí schopnost 
plnit svoje funkce. Například vlivem tepla (uvaříme vajíčko), chemických látek (těžké 
kovy), mechanické (šlehání bílku). 
  

O

NH
2NH

OH

C

O

R1

R2

NH
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5.4. Enzymy (BIOKATALYZÁTORY) 

- látky bílkovinné povahy, někdy obsahují neproteinovou složku: ion kovu nebo 
jinou molekulu (označované jako kofaktor) 

- pomáhají štěpit substrát (např. cukry), snižují energii potřebnou, aby reakce 
štěpení proběhla – reakci katalyzují 

- jsou specifické = jeden enzym štěpí jen jeden substrát na principu zámku 
a klíče (jeden klíč zapadá jen do jednoho zámku) 

- rozdělení podle toho, jakou reakci katalyzují 
- v trávící soustavě (viz. Př), v buňkách 

 
využití: kvasinky – výroba piva, vína, ethanolu, kyseliny octové 
plísně – penicilínu 
 

5.5. Vitamíny 

- Viz. učivo přírodopisu 8. třída, trávicí soustava - živiny 
 
 

6. Chemický průmysl v ČR 

Učivo: výrobky, rizika v souvislosti s životním prostředím, recyklace surovin, koroze 

 
- náročnost na kvalifikované odborníky, nerosty, vodu a elektrickou energii 
- v ČR oblasti s dostatkem surovin (např. oblast mezi Ústím nad Labem 

a Hradcem Králové, pro ropu např. Litvínov - ropovod) 
 
Odvětví:  
Základní chemie (např. , Setuza, Ústí nad Labem) 
Gumárenský průmysl (např. Gumotex Břeclav) 
Zpracování ropy (=petrochemie, např. Unipetrol) 

Farmaceutický průmysl (výroba léků, např. Lachema Brno) 
Výroba skla a keramiky 
Výroba plastů (např. Formex Brno) 
Výroba papíru  
….  
 

Rizika chemického průmyslu v souvislosti s životním prostředím 

- zdroje znečištění 
 
Voda a půda: 

- nebezpečí vsáknutí do podzemní vody, vniknutí vody do provozu při 
povodních… 

Vzduch: 
- oxidy uhlíku, dusíku, síry → kyselé deště, oteplování planety 

 

Recyklace: 

-  každý Čech vyprodukuje v průměru 530 kg odpadu ročně (AVE CZ , r.2011) 
- cca 20 % se recykluje 
- ČR tedy přes 5,3 miliónů tun odpadu ročně  
- do spaloven 800 tisíc tun, zbytek skládky  

 
recyklace – opětovné využití nějakého materiálu 
 



Průmyslová hnojiva wiki 16 

 
Zdroj: http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/sites/images/vzdel_modul/spolecensko-ekonomicky_pohled/odpady_v_nasem_zivote/recyklace_1115.jpg  

 

7. Průmyslová hnojiva wiki 

- uměle vyráběné látky, které obsahují živiny nezbytné pro růst rostlin (N, P, K, 
Ca) 

 
Dusíkatá hnojiva (dusičnan sodný a draselný, síran amonný, atd.). Dusíkatá hnojiva 

podporují hlavně tvorbu bílkovin, tím pádem i růst rostlin. 
Fosforečná hnojiva (superfosfát – kys. sírová). Fosforečná hnojiva podporují tvorbu 

květů, plodů. 
Draselná hnojiva (síran draselný, chlorid draselný). Draselná hnojiva podporují 

odolnost rostlin. 
 

- dlouhodobé používání → snížení kvality půdy (např. pH) 
- přebytečná jsou splavována do řek a okolní půdy → přemnožení řas, zamoření 

spodní vody 
 
Alternativou k průmyslovým hnojivům jsou přírodní hnojiva (kompost, chlévský hnůj). 
 

8. Tepelně zpracovávané materiály 

Učivo: cement, vápno, sádra, keramika 

 

9. Plasty a syntetická vlákna  

Učivo: vlastnosti, použití, likvidace 

 

10. Detergenty, a pesticidy, a insekticidy 

Detergenty (dříve saponáty) 

- různé čistící a prací prostředky 
- snižují povrchové napětí vody, čím usnadní odmočení nečistot z povrchu 

materiálu 
- nejdéle používané je mýdlo (cca 2000 let), problém, že v tvrdé vodě se sráží 
- Tenzidy – většinou chemicky připravené, složené ze dvou částí: hydrofobní 

(odpuzuje vodu), hydrofilní (přitahuje vodu) 
o při dlouhodobém používání vysušují pokožku (proto se v provozech 

„fasuje“ indulona či jiný mastný krém) 
o nebezpečné životnímu prostředí, špatně se rozkládají 

 

Pesticidy 

- chemické, jedovaté látky používané k ochraně rostlin proti živočišným 
škůdcům a plevelům 

- znečišťují půdu (až 95% orné půdy znečištěno), jsou splavovány do řek, hubí 
i užitečné druhy 

- dělí se podle biologického účinku: insekticidy (hubení hmyzu, např. karbofuran, 
DDT), herbicidy (hubení plevele – rostlin), fungicidy (hubení hub), rodenticidy 
(hubení hlodavců) 

- alternativa – feromony – látky přírodního původu, které lákají určitý druh 
hmyzu do lapače 

 

11. Hořlaviny  

Učivo: význam tříd nebezpečnosti 

Hořlavina je taková látka, která při požáru sama začne při určité teplotě hořet. Velmi 
často se z ní přitom uvolňují nebezpečné látky. 

- Podle teploty, při níž vzplane, dělíme hořlaviny do 4 tříd: 
o I. třída (do 21°C) např. aceton, benzín 
o II. třída (21-55°C) např. petrolej, styren 

http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/sites/images/vzdel_modul/spolecensko-ekonomicky_pohled/odpady_v_nasem_zivote/recyklace_1115.jpg
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o III. Třída (55-100°C) např. motorová nafta 
o IV. třída (100-250°C) např. topné oleje, nitrobenzen 

 

12. Léčiva a návykové látky 

! 
Drogy 

- přírodní, nebo uměle připravená látka, která mění tělesný a duševní stav 
člověka, přináší mu (alespoň z počátku) příjemné pocity a vytváří většinou 
závislost (některé nutí postiženého dávku zvyšovat) 

- metody podání: vdechování (=inhalace par nebo krystalků), pitím v roztoku, 
injekčně 

- projevy užívání drog: zhoršení výkonosti, únava, snížená pozornosti, 
malátnost, snížení rozumu a pamětí, poškození orgánů → trvalé následky → 
smrt 

- abstinenční příznaky – pokud závislí vysadí drogu, nebo sníží dávku, tělo 
negativně reaguje (třes, nevolnost, roztěkanost…), mozek chce znovu drogu 

- „běžně užívané drogy“ – alkohol (slabý – pivo, drinky, „tvrdý“ – vyšší obsah 
etanolu – vodka, whisky, rum…); tabák 

Alkohol – nemoci jater, oběhové soustavy, trávící a dýchací soustavy + následky úrazů 
pod vlivem 

o různé působení na různé osoby (únava, zpomalené rekce, zhoršené 
vidění, zkreslené vnímání reality x agresivita, vulgárnost, „frajeřina“) 

o odbourává se v játrech → acetaldehyd (působí kocovinu, „sušák“) 
Tabák -  účinná látka nikotin + přídavné látky (nebezpečné dehet, oxid uhelnatý, prvky 
jako Hg, As, Cd…) 

o nikotin navozuje stav uklidnění 
o předávkování – deprese, bolest hlavy, nevolnost 
o dlouhodobé užívání / pasivní kouření → nemoci dýchací soustavy 

(astma…), srdce a cév, nádory, poškození žaludku 
Kofein – látka povzbuzující organismus, spojená se stresem – člověk nesnídá a moc nejí 
ani přes den, špatně spí, ráno se to snaží nahradit několika šálky kávy.  

o obsažena i v kofole, coca-cole a dalších kolových nápojích (pro děti 
naprosto nevhodný) 

 
Nebezpečné drogy – dlouhodobé užívání vždy nevratně poškozuje organismus 
Marihuana (usušením květenství), hašiš (z pryskyřice)  – vyráběné z konopí, většinou se 
kouří 
Pervitiny (metamfetamin), amfetamin – povzbudivý účinek 
Opiáty – deriváty morfinu (látky pocházející z makovic máku setého), navozují „stavy 
blaženosti“  

o heroin – velmi nebezpečný, silná závislost, vysoká cena (i ke 2000/den 
v ČR) 

o metadon – syntetický  
o  

 
 
 


