
CHEMIE 8. A 

14. týden 12. – 19. června 2020 

Ahoj osmáci.   

Naše letošní společné chemické snažení se blíží ke konci. Tento týden se budeme věnovat 

učivu HYDROXIDY. 

SEŠITY NEVYHAZUJTE. Budete je příští školní rok potřebovat. 

 

NAPIŠTE SI DO SEŠITU: 

HYDROXIDY (dříve louhy) 

= tříprvkové sloučeniny, které obsahují hydroxidové anionty (OH)- vázané na kationty kovu 

(nebo amonný kation NH4
+) 

 ve vodě se štěpí na ionty → proto roztoky hydroxidů vedou el. proud 

  KOH → K+ + OH- 

    kation kovu        hydroxidový anion 

 hydroxidy rozpustné ve vodě jsou silné žíraviny → při styku s pokožkou způsobují poleptání 

(poškození živé tkáně) →  okamžitě postižené místo opláchnout proudem studené vody!  

 

Názvosloví hydroxidů 

název dvouslovný: 

podstatné jméno – hydroxid (OH)-I 

přídavné jméno – tvořeno názvem prvku, který se váže s hydroxidem + zakončení podle 

oxidačního čísla prvku  Fe+III  železitý 

Napiš vzorec 

 

1. napiš značky prvků tvořících hydroxid měďnatý v obráceném pořadí, tedy měď a hydroxid 

2. vyznač oxidační čísla atomů:  

 hydroxid (OH) má vždy –I, tj. (OH)-I 

 oxidační číslo mědi urči z koncovky (měďnatý odpovídá oxidačnímu číslu +II), tj. Cu+II 

hydroxid měďnatý 

 



3. křížové pravidlo Cu+II (OH)-I  Cu+II (OH)2
-I  

                                                                                                       2 za závorkou čteme jako dvakrát 

 

Napiš název 

 Al (OH)3  

1. použijeme opačné křížové pravidlo a doplníme oxidační čísla  Al+III  (OH) -I3  

2. pojmenujeme – hydroxid hlinitý 

 

ÚKOL:  ŘEŠENÍ NAJDEŠ NA KONCI SOUBORU 

 

 

 

 

 

 

 

 

VLEPTE ZÁPIS: 

 

ZÁSTUPCI HYDROXIDŮ 
 

HYDROXID SODNÝ NaOH,  HYDROXID DRASELNÝ KOH  

 bílá, pevná (pecičky), ve vodě dobře rozpustná látka  

 žíravina 

 roztok = louh 

 použití: 

 výroba mýdel 

 při zpracování kůží 

 čistič odpadu (krtek)- hydroxid sodný 

 čištění vratných lahví před novým plněním (např. Linea) 

 

 

 

DOPLŇ VZORCE: 

hydroxid olovnatý 

hydroxid draselný 

hydroxid železitý 

hydroxid hořečnatý 

 

DOPLŇ NÁZVY: 

Zn (OH)2  

Na OH 

Ca (OH)2 

Cr (OH)3 

 

 



HYDROXID VÁPENATÝ Ca (OH)2 

 

 zaužívaný název - hašené vápno 

hašením páleného vápna (nalijeme na něj vodu) vzniká hašené vápno, které slouží k výrobě malty 

 CaO              +      H2O         →         Ca(OH)2  

        pálené vápno     voda                   hašené vápno 

 

hašené vápno pohlcuje oxid uhličitý ze vzduchu a vzniká uhličitan vápenatý → malta tak ztuhne 

  Ca(OH)2            +            CO2                  →    CaCO3                +            H2O 

        hašené vápno          oxid uhličitý           vápenec                           voda 

 

 bílá, pevná látka 

 žíravina 

 použití:  

 ve stavebnictví k výrobě malty 

 vápnění překyselené půdy  

 k bílení zdí  - dezinfekce stěn (především zemědělských staveb) 

 

 

AMONIAK   NH3 (čpavek) 

 Starší název čpavek 

 Jedovatý plyn, štiplavého zápachu, dráždivý 

 Způsobuje zápach ve chlévech a WC → je součástí moči 

 NH4
+  amonný kation 

 NH4OH hydroxid amonný – připravuje se rozpuštěním plynného amoniaku ve vodě 

 

ŘEŠENÍ: 

 

 

 

 

DOPLŇ VZORCE: 

hydroxid olovnatý Pb+II (OH)-I
2  

hydroxid draselný K+I (OH)-I KOH 

hydroxid železitý Cr+III (OH)-I
3 

hydroxid hořečnatý Mg+II (OH)2
-I 

 

DOPLŇ NÁZVY: 

Zn+II (OH) 2  hydroxid zinečnatý 

Na+I (OH)-I hydroxid sodný 

Ca+II (OH)2
-I  hydroxid vápenatý 

Cr+III (OH) -I3 hydroxid chromitý 



 

 

 

 


