
Úkol č. 11 

Seznamte se s některými zástupci látek z velké skupiny sloučenin patřících k derivátům 
uhlovodíků. 
V učebnici chemie pro 9. ročník, kterou máte k dispozici, toto učivo není. Materiál proto 
obsahuje ofocené stránky učiva z učebnice chemie pro 8. ročník, abyste se mohli s 
tématem seznámit v plném rozsahu. 
 
Doporučení jak pracovat? 
Procházejte materiálem postupně. Nejdříve si přečtěte ofocené stránky z učebnice, pak 
si přečtěte a přepište stránky prezentace do ŠS. Obsah prezentace je výrazně 
zestručněný.  
Pomocí uvedeného materiálu vypracujte úkol č. 12 a odevzdejte ho odesláním na email 
vyučujícímu ke kontrole. 
 

CHEMIE pro žáky 9. ročníku … období 4. 5. – 15. 5. 2020 



Halogenderiváty 
Alkoholy 
Aldehydy   
Ketony 
Karboxylové kyseliny 

 

Třídění látek do skupin je podle tzv. charakteristické skupiny (skupiny, která nahradila H): 

Jsou organické sloučeniny, které kromě C a H obsahují  jiný prvek 
(heteroatom) např. O, halogen, N, S, P,… 



z UČEBNICE 



- látky, které vznikají náhradou vodíku v molekule uhlovodíku halogenem 

Methan  Chlormethan 
 

(vyrobené člověkem, cizí přírodě) 

• název 
(počet)halogen + uhlovodík 
př. dichlormethan 
 

• vzorec 
halogen se píše na konec 
CH2Cl2 



Chloroform (triviální název) 

 dříve anestetikum (tlumí bolest, prostředek při operacích na uspání) 
        Pro toxicitu se již nyní ve zdravotnictví nepoužívá. 
 rozpouštědlo  
 

 žlutá krystalická látka 

 v lékařství na dezinfekci 

Využití: 

Vlastnosti: 

Využití: 

Vlastnosti:  bezbarvá, těkavá, nehořlavá kapalina s narkotickými účinky 



 dříve se používal jako chladicí médium v ledničkách a hnací plyn ve sprejích 
 Poté, co bylo prokázáno, že porušuje ozonovou vrstvu a vytváří 
 ozonovou díru, se jeho výroba a použití zakázala. 
 

Staré  ledničky (obsahují freon) se musí odvést do sběrného dvora!!! 

Jak naložit se starou ledničkou, která dosloužila? 

Použití: 

Vlastnosti:  bezbarvý, nehořlavý, stálý, při vdechování netoxický plyn 

Jeden uvolněný halogen vlivem aktivity slunce způsobí řetězovou reakci, u které zničí 
až 100 000 molekul ozonu O3. 
V atmosféře jsou tuny freonů. Problém s ozonovou dírou bude dlouhodobého 
charakteru. 



 surovina k výrobě plastu polyvinylchlorid s označením PVC 

Plast PVC nelze ekologicky zlikvidovat (nepatří do žlutého kontejneru). 
Hořením PVC se uvolňuje jedovatý plyn vinylchlorid !!! 
 
Z PVC je např. : lino, pláštěnka, odpadní potrubí, … 
 
 
 
 

 jedovatý bezbarvý plyn 

Problematika PVC 

Vlastnosti: 

Použití: 

https://www.youtube.com/watch?v=PHpXKWQdNLA


z UČEBNICE 



z UČEBNICE 



z UČEBNICE 



Látky, které vznikají náhradou atomu vodíku v molekule uhlovodíku skupinou - OH 

• strukturní 

• racionální 

• molekulový 

• název 
uhlovodík + koncovka ol 
př. ethanol 
 

• vzorec 
H je nahrazen OH 
CH3OH  

 

C2H5OH 

CH3 - CH2OH 

 



taky se mu říká dřevný líh 

Vlastnosti:  bezbarvá, těkavá kapalina 
 sladká (alkoholová) vůně 
 neomezeně mísitelná s vodou 
 hořlavá 
 toxická (příznaky: ztráta zraku) 
 tv = 65°C 

Použití:  palivo 
 ředidlo 
 surovina pro výrobu jiných látek 

Snadná záměna s ethanolem!!! Kauza methyl??? 
Spalování methanolu bez škodlivin! 
 
 

Poznámka: 

CH3OH 

Hoření methanolu: 
2CH3OH + 3O2 – > 2CO2 + 4H2O 
 
 
 

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/jak-poznat-smrtici-metylalkohol-chuti-to-nejde-165996
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/jak-poznat-smrtici-metylalkohol-chuti-to-nejde-165996


  
CH3 - CH2OH C2H5OH 

Vlastnosti:  bezbarvá, těkavá kapalina 
 sladká alkoholová vůně 
 neomezeně mísitelná s vodou 
 hořlavá 
 tv = 78°C 

Použití:  výroba alkoholických nápojů 
 palivo 
 rozpouštědlo 
 dezinfekce 

 pro potřeby potravinářském průmyslu kvašením cukrů Výroba: 

Snadná záměna s prudce jedovatým methanolem!!! 

ethanol denaturovaný 
nevhodný ke konzumaci 

https://www.youtube.com/watch?v=8wSrOp0jJy8


CH2 – CH  – CH2 
I I I 

OH OH OH 

Vlastnosti: 
 bezbarvá, hustá olejovitá kapalina 
 rozpustná ve vodě 

Využití:  součást kosmetických přípravků 
     má blahodárný vliv na kůži 
 výroba výbušnin 
 glycerínové čípky – pomoc při zácpě 

Trojsytný alkohol – má 3 skupiny OH 

Jednosytný alkohol – má 1 skupinu OH 

Dvojsytný alkohol – má 2 skupiny OH 

Poznámka: 

TROJSYTNÝ ALKOHOL 



z UČEBNICE 



CHO 

R je uhlovodíkový zbytek nebo H 
 

 
• název 

uhlovodík + al 
př. ethanal 

• vzorec 
CH3CHO 
 
 

obecný vzorec aldehydů 

uhlovodíkový zbytek-část molekuly 
po odštěpení H 



HCHO 

Vlastnosti:  bezbarvý, štiplavě páchnoucí, jedovatý plyn 
     (sráží bílkoviny) 
 40% vodný roztok - formalín 

Použití: 
 dezinfekce 
 konzervace biologických preparátů (formalín) 
 výroba lepidel na výrobu dřevotřísek  
 výroba plastů za bolesti hlavy může někdy i 

formaldehyd z dřevotřískového 
nábytku 



CH3 – CHO 
 

Vlastnosti:  štiplavě páchnoucí kapalina 
 méně jedovatá než formaldehyd 

Použití:  polymerací se vyrábí PEPO (pevný líh – podpalovač) 

Poznámka:  Vzniká při trávení konzumního lihu (způsobuje kocovinu). 
 



 
 

R1 a R2 jsou uhlovodíkové zbytky  
• název 

uhlovodík + on 
př. propanon 

• vzorec 
(CH3)2CO 
 
 

uhlovodíkový zbytek je 
část molekuly bez odštěpeného vodíku 



(CH3)2CO 

Vlastnosti: 
 bezbarvá, těkavá kapalina 
 páry acetonu se vzduchem jsou výbušné 
     (při práci větrat, nekouřit!!!) 

Použití: 
 rozpouštědlo barev a laků 



z UČEBNICE 



z UČEBNICE 



 
 

- karbonylová = CO 
- hydroxylová – OH 
 

• název 
kyselina 
uhlovodík + ová 
př.  
kyselina ethanová 

• vzorec 
CH3COOH 
 

• žíraviny 
• pH < 7 
• rozpustné ve vodě 
• odštěpují proton H+ 

kyselý vodík 

 

 



Vlastnosti:  bezbarvá žíravá kapalina 

Použití:  dezinfekční a konzervační prostředek 
 léčba včel 

HCOOH 

Poznámka:  Štípnutí mravence, požehnutí kopřivou  
je způsobené kys. mravenčí 



CH3COOH 

Vlastnosti: 
 štiplavě páchnoucí bezbarvá kapalina 
 leptá pokožku 

Proč je 8% lihový ocet používaný v domácnosti žlutý? 
Při jeho výrobě se přidává potravinářské barvivo – kulér (karamel). 

Použití: 

 konzervace potravin 
 odstranění vodního kamene 
 výroba barev, plastů 

Poznámka: 



 

vodní kámen … pevný nerozpustný uhličitan vápenatý 
            (znehodnocuje předměty) 

2CH3COOH + CaCO3 – > CO2 + (CH3COO)2Ca + H2O 
 octan 

vápenatý 

- zvýšit teplotu a zvýšit koncentraci kyseliny 

Využití reakce? Údržba: kávovar 
 rychlovarná konvice 
 napařovací žehlička 
 sítko u vodovodního kohoutku, … 

Jak urychlit průběh reakce?  

Poznámka: U  předmětů, které přijdou do styku s potravinami, nelze používat k 
odstranění vodního kamene anorganické kyseliny (HCl,…), nýbrž slabší organické 
kyseliny. Např. kyselinu octovou nebo kyselinu citronovou. 



Vyšší … velký počet uhlíků 
Mastné … jsou součástí tuků 

NASYCENÉ … mezi atomy C pouze jednoduché vazby 
 kyselina palmitová, kyselina stearová 
NENASYCENÉ … mezi atomy C je dvojná vazba (jedna nebo více) 
 kyselina olejová 
 
 


