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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 9. ročník 

TÝDEN 11.01.-15.01.2021

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE

Téma: Opakování o souvětí souřadném – str. 129

Projděte si žlutý odstavec na str. 130-131

Zapište si do gramatických pravidel nebo si vytiskněte a naučte se:

Významové poměry
=jsou mezi hlavními větami, souřadně spojenými větami vedlejšími a několikanásobnými větnými 
členy

1. Slučovací
-členy nebo věty jsou významově rovnocenné
Spojovací výrazy: a, i, ani – čárka se před nimi nepíše
samostatná čárka
dvojdílné spojovací výrazy – ani-ani, jednak-jednak, hned-hned, dílem-dílem – před druhým členem se 
píše čárka (př.: Není tu ani maminka, ani tatínek.)

2. Stupňovací
-druhý člen nebo věta stupňuje obsah prvního, má závažnější význam
Spojovací výrazy: ba, ba i, dokonce, dokonce i, nejen-ale (i), nejen-nýbrž (i)
(př.: Maminka, dokonce i tatínek se na tebe zlobí.)

3. Odporovací
-věty nebo členy si navzájem odporují
Spojovací výrazy: ale, avšak, však, nýbrž, leč, zato, jenže, nicméně, sice-ale
(př.: Nechovej se jako hlupák, ale jako rozumný člověk.)

4. Vylučovací
-věty nebo členy se vzájemně vylučují
Spojovací výrazy: nebo (jestliže mohou platit obě možnosti, nepíše se před „nebo“ čárka), anebo, či, 
buď-nebo, buď-anebo
(př.: Ze školy jdu buď do družiny, nebo domů.)

5. Důsledkový
-druhý člen nebo věta vychází z významu prvního, vyjadřuje jeho důsledek
Spojovací výrazy: proto, tedy, tudíž, a proto, a tedy, a tudíž – před „a“ se píše čárka
(př.: Bylo teplé, a proto příjemné počasí.)

6. Příčinný
- druhá věta vyjadřuje příčinu věty první
Spojovací výrazy: neboť, vždyť, totiž
(př.: Přišel jsem pozdě, neboť mi ujel autobus.)
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Vytiskněte si pracovní list, abyste ho měli připravený! Nevyplňovat, budeme s nimi pracovat on-
line.

LITERATURA

Vítězslav Nezval

Na školní e-mailové účty vám pošlu prezentaci o Nezvalovi a pracovní list. Prezentaci si nejprve pusťte,
pak vyplňte pracovní list (pokud je výběr možností, správnou odpověď třeba označte tučně). List mi 
pošlete na můj mail pavlina.barhonova@zsmskamyknv.cz do pátku 15. 1. ke kontrole. Opravený 
pracovní list si pak vložíte do literárního sešitu, bude vám sloužit k učení místo výpisků. Úkoly 
z pracovního listu se mohou týkat i ukázek.

V Literární výchově si přečtěte ukázky: Abeceda – str. 141 a Čísla – str. 142

Čítance si přečtěte básně: Morava, Písnička, Levitace, Na břehu řeky Svratky – str. 107-109

Zpracování povinné četby:

Prosím, napište stručný obsah vybraných Čapkových povídek do dokumentu ve Wordu a pošlete na 
můj mail: pavlina.barhonova@zsmskamyknv.cz do 15. 1.

SEMINÁŘ Z ČESKÉHO JAZYKA

Kdo se bude hlásit na střední školu, podívá se na stránky Státní přijímačky. Tady je konkrétní odkaz 
https://www.statniprijimacky.cz/cestina/ctyrlete-obory/testy-2019. 

Vytiskněte si test: 1. řádný termín pro rok 2019. Je tam zadání, záznamový arch a vyhodnocení. Do 
pátku si test vyzkoušejte vyplnit, je na něj časová dotace 60 minut. V pátek při on-line hodině si 
probereme výsledky a chyby.

ANGLICKÝ JAZYK

Popiš svůj dům/byt a svůj pokoj a nábytek, který se tam nachází. Použij slovní zásobu, kterou jsme se 
k tomuto tématu učili. Napiš alespoň 15 vět. Poté popiš svůj vysněný pokoj do přiloženého pracovního 
listu. Vzor můžeš použít jako inspiraci 

NĚMECKÝ JAZYK 

-slovíčka PS strana 36 ke slovu abwaschen

-učebnice 3,4/29

- PS 4,5,6/29

 Učivo budeme společně probírat při online hodině, nepracujte napřed. Toto je pouze informace o tom, 
co budeme dělat v příštím týdnu.
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MATEMATIKA

Vypočtěte mocniny:

1) 63 : 65 =  

2) 5-3 =

3) 23 : 33 =  

4) (73)2 =  

5) (–12)2 =  

6) 30 =

7) 0,032 =  

8) 59 : 59 =  

9) 310 : 36 =  

10) –33 =  

11) 52 · 32 =  

12) 282 : 22 =

13) (–8)2 =

14) (32)2 =  

15) (55)5 =  

16) 34 : 3 =  

17) 54 =  

18) 22 · 23 =

19) (52)3 =

20) 186 : 96 =

21) 56 : 53 =

Stránka 3 z 5



Výpočty digitalizujte a pošlete na můj školní email…pavel.valchar@zsmskamyknv.cz

DĚJEPIS 

V 1. týdnu 2021 si vyberte jedno historické téma, které vás zajímá, a to následně zpracujte 
v Power pointové prezentaci za podmínek uvedených v zadání v 1. týdnu.

ZEMĚPIS

Vypracujte Power pointovou prezentaci na dvě země Asie, podmínky viz zadání v 1. týdnu 
2021.

FYZIKA

1. Do varné konvice nalij 0,3 l vody, zapni spínač a změř čas, kdy nastane var vody.
Chvíli počkej a do varné konvice nalij 0,6 l vody, zapni spínač a změř čas, kdy nastane
var vody. Výsledky zapiš do sešitu a porovnej mezi sebou. 

2. Které zvíře produkuje nejvíce tepla?   

Výsledek svého studijního snažení zašli prosím nejpozději do 15.1. do 16 hodin na emailovou
adresu petr.halada@zsmskamyknv.cz. Děkuji.  

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Dobrovolné náměty na cvičení pro pevné bříško.

https://youtu.be/C44FofUi8O8

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Dobrovolné náměty na přípravu bábovky:

https://youtu.be/aNS16js6PwM

OBČANSKÁ VÝCHOVA 8. – 9. třída

Člověk v sociálních vztazích 

Umím se přiměřeně prosazovat? str. 36-37

Vysvětli s pomocí slovníku cizích slov význam pojmů: pasivita, agresivita a asertivita.
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PŘÍRODOPIS 8. – 9. třída

Trávicí soustava: prostudovat učebnici str. 37-38

Vypracuj písemně otázky:

Co jsou to enzymy.

Které druhy zubů má stálý chrup?

Popiš stavbu zubu.

Který enzym obsahují sliny a na které látky působí?

CHEMIE 

učebnice str. 49 a 50

Přikládám studijní materiály jako přílohu. Formou přílohy zasílám též malý testík, který 
vypracujte.

V pátek na výuce vám k tomu něco povím.
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                 Writing Task: My Ideal Bedroom

My ideal bedroom has got a bunk bed so that my friends can sleep over. There are many pillows on my 
bed. The room is very big and it has got many windows and a balcony.

It has also got a 25 inch flat TV screen that hangs on the wall, a computer, and a bookcase with lots of 
adventure books. My bedroom has also got a DVD/CD player so that I can watch DVDs and listen to CDs.

It has also got a very big white desk with bookcases on top.
There is a chair with wheels, an armchair to sit in so I can listen to 
music, and a big box with toys in it.

There is a closet for my clothes and shoes too.

                                                            Writing Task: My Ideal Bedroom

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_



 The father puts his car in the 
garden. 

………………………………………………………

 Kelly doesn’t like her bedroom. 

………………………………………………………

3) Listen and correct these false sentences: 

 There is a big garden in Kelly’s house. 

……………………………………………………………………………..

 The kitchen is next to the living room.

……………………………………………………………………………….

Hi! My name is Kelly. I live near London in a big house. 

Downstairs, there is a hall, a living-room, a toilet, a 

dining-room and a kitchen. The kitchen is next to the 

toilet. Upstairs, there are two bedrooms, a bathroom 

and a study. Outside the house, there is the garage, 

where my father puts the family car. There is a small

garden in front of the house. My bedroom is very 

beautiful. I’m very proud of it. It’s ten o’clock p.m. 

Time for bed. Bye!

2) Read the text and write the 
parts of the house:

 ………………………….

 ………………………….

 ………………………….

 ………………………….

 ………………………….

 ………………………….

 ………………………….

 ………………………….

 ………………………….

 ………………………….

 ………………………

     

1) Read  the text and circle the correct 
answer : 

This text is about:              

        Kate, a girl from Austalia.

        Kelly, a girl from London. 

        kamel, a boy from Egypt.







 

 

 

 

 

Uhlovodíky 

 
 

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Bednaříková. 

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu 

ČR. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské a poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků (NÚV). 

  



12 UHLOVODÍKY 
Jak lidé během historického vývoje poznávali stále více látek, projevovala se potřeba jejich třídění. Ještě 

v 17. století se látky dělily podle zdrojů, ze kterých byly získávány, na rostlinné, živočišné a minerální. 

ANORGANICKÁ CHEMIE 

Doposud jsme se zabývali oborem chemie, který se zabývá studiem tvorby, složením, strukturou a 

reakcemi chemických prvků a jejich sloučenin s výjimkou většiny sloučenin uhlíku a některých sloučenin 

křemíku, Tento obor se nazývá anorganická chemie (neživá příroda). 

ORGANICKÁ CHEMIE 

Chemické látky vznikající životní činností rostlin a živočichů byly později označeny jako organické 

sloučeniny. Organické sloučeniny tvoří základní složky těl živočichů a rostlin. Vznikají při látkových 

přeměnách v organismech. Patří však k nim i sloučeniny, které se v přírodě nevyskytují a byly člověkem 

připraveny uměle (např. plasty, některé léky, barviva). 

Ve všech organických sloučeninách se vyskytuje uhlík. Organická chemie je chemie sloučenin uhlíku s 

dalšími prvky, především vodíkem, kyslíkem, dusíkem, sírou a fosforem. 

Organická chemie je vědním oborem chemie, který se zabývá strukturou, vlastnostmi, přípravou a 

využitím organických sloučenin.  

Mezi organické sloučeniny se nepočítají jednoduché oxidy uhlíku, tedy oxid uhelnatý a oxid uhličitý, 

kyselina uhličitá a její soli - uhličitany a hydrogenuhličitany, a sloučeniny uhlíku s kovy (karbidy) a nekovy 

(např. sirouhlík). Ty se tradičně považují za anorganické sloučeniny. Na rozhraní mezi anorganickými a 

organickými sloučeninami se nacházejí dichlorid kyseliny uhličité čili fosgen, kyanidy a diamid kyseliny 

uhličité čili močovina. 

Organická chemie je složitější než anorganická chemie. Původně se tato věda zabývala studiem látek 

z oblasti živé přírody, vznikla na přelomu 18. a 19. století jako samostatný vědní obor v souvislosti 

s rozdělením přírody na neživou (anorganickou) a živou (organickou). Významnou zásluhu měl švédský 

chemik Carl Wilhelm Scheele, který izoloval organické látky z přírodních zdrojů (např. kyselinu vinnou 

a citronovou). Lomonosov a Lavoisier při studiu procesu hoření prokázali, že základ všech sloučenin 

živočišného a rostlinného původu je uhlík a vodík. 

Dlouhou dobu vládla vitalistická teorie založena zejména Berzeliem. Podle ní všechny látky vznikají 

v organismech působením „živé síly“ („vis vitalis“). Tuto teorii popřel Friedrich Wöhler, když v roce 1828 

zahříváním anorganické sloučeniny (kyanatanu amonného) připravil sloučeninu organickou (močovinu). 

Proto poté došlo ke zpřesnění definice organické chemie, které platí dodnes: 

Organická chemie je chemie sloučenin uhlíku kromě oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, kyseliny 

uhličité, kyanovodíku, kyseliny kyanovodíkové, kyseliny kyanaté, kyseliny thiokyanaté, kyanidů, 

kyanatanů, thiokyanatanů, uhličitanů a karbidů. 

Prudký rozmach organické chemie nastal ve druhé polovině 19. století. Počet organických sloučenin 

není přesně znám. Především díky schopnosti atomů uhlíku tvořit různě dlouhé a rozvětvené řetězce je 

tento počet velmi vysoký. 

V dnešní době, ale dochází k postupnému prolínání anorganické chemie a organické chemie a oba 

obory se souhrnně nazývají syntetická chemie. 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Chemie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chemick%C3%BD_prvek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slou%C4%8Denina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99em%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chemie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Organick%C3%A1_slou%C4%8Denina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxidy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_uhelnat%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_uhli%C4%8Dit%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_uhli%C4%8Dit%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soli
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhli%C4%8Ditany
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hydrogenuhli%C4%8Ditan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karbidy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sirouhl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anorganick%C3%A1_slou%C4%8Denina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fosgen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyanidy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mo%C4%8Dovina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mo%C4%8Dovina
http://cs.wikipedia.org/wiki/18._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/19._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Carl_Wilhelm_Scheele
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_vinn%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_citronov%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Michail_Lomonosov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Antoine_Lavoisier
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ho%C5%99en%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vod%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vitalistick%C3%A1_teorie
http://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%B6ns_Jacob_Berzelius
http://cs.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Woehler
http://cs.wikipedia.org/wiki/1828
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kyanatan_amonn%C3%BD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mo%C4%8Dovina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_uhelnat%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_uhli%C4%8Dit%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_uhli%C4%8Dit%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_uhli%C4%8Dit%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyanovod%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_kyanovod%C3%ADkov%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_kyanat%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_thiokyanat%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyanidy
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kyanatany&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Thiokyanatany
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhli%C4%8Ditan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karbidy
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Syntetick%C3%A1_chemie&action=edit&redlink=1


UHLOVODÍKY 

Uhlovodíky jsou sloučeniny uhlíku s vodíkem. 

V uhlovodících a ve všech organických sloučeninách tvoří každý atom uhlíku 4 vazby. Vazby mezi 

atomy, které jsou tvořeny společným párem dvou elektronů, vyjadřujeme ve vzorci čárkou mezi atomy 

prvků. Například vazbu mezi atomy uhlíku značíme C-C, mezi atomy uhlíku a vodíku C-H. 

K vyjádření složení molekul látek používáme různé typy vzorců. 

Dělení uhlovodíků 
Podle typu řetězce Podle typu vazeb Vazby 

Alifatické uhlovodíky 

Acyklické uhlovodíky 

Alkany jednoduché 

Alkeny jedna dvojná vazba 

Alkyny jedna trojná vazba 

Alkadieny dvě dvojné 

Cyklické uhlovodíky 
Cykloalkany jednoduché 

Cykloalkeny jedna dvojná vazba 

Cykloalkyny jedna trojná vazba 

Aromatické uhlovodíky (areny) 
delokalizovaný systém konjugovaných 

dvojných vazeb 

Nejjednodušší uhlovodík je methan, který obsahuje v molekule pouze jeden atom uhlíku vázaný se 

čtyřmi atomy vodíku. Methan CH4 je bezbarvá plynná látka. Je hlavní složkou zemního plynu, který se 

používá jako palivo v domácnostech. Se vzduchem tvoří (v určitém poměru) výbušnou směs. Používá 

se nejen k topení, ale i k výrobě dalšího uhlovodíku - acetylenu, dále k výrobě vodíku, sazí (čistého 

uhlíku, např. pro gumárenský průmysl) a při výrobě řady dalších organických látek. 

Stlačený zemní plyn se 

pod označením CNG 

(Compressed Natural 

Gas) nebo zkapalněný 

LNG (Liquified Natural 

Gas) používá i jako 

palivo do spalovacích 

motorů. 



Uhlovodíky se dvěma, třemi a čtyřmi atomy uhlíku v molekule jsou ethan, propan a butan. Jsou to 

bezbarvé plyny a jejich směs se vzduchem (v určitém poměru) je výbušná. Směs propanu a butanu 

stlačená v ocelových lahvích se používá jako palivo, např. do cestovních vařičů a sporáků v domác-

nostech. 

Velmi rozsáhlé a i ekologické použití má směs propanu s butanem ve spalovacích motorech pod 

označením LPG (Liquified Petroleum Gas). 

Ethen (ethylen) je bezbarvá plynná látka nasládlé vůně, která ve směsi se vzduchem 

(v určitém poměru) tvoří výbušnou směs. Je surovinou pro výrobu plastů 

(polyethylenu, PVC) a mnoha dalších chemických látek. 

Používá se i k „umělému“ dozrávání plodů (např. banánů) ve skladech před jejich 

dodáním na trh. 

Ethyn (acetylen) je plynná, bezbarvá, hořlavá látka, která tvoří se vzduchem 

(v určitém poměru) výbušnou směs. Je surovinou pro výrobu plastů 

(polyvinylchloridu) - PVC), kyseliny octové a dalších organických látek. Pro běžné použití se acetylen 

dodává v ocelových lahvích označených bílou barvou. Protože se pod tlakem explozivně rozkládá, je v 

lahvích rozpuštěn v acetonu nasáklém v pórovitém materiálu. Kyslíko-acetylenový plamen se používá 

ke sváření a řezání kovů. 

Ethen a ethyn patří mezi uhlovodíky, které ve svých molekulách obsahují dvojné a trojné vazby mezi 

atomy uhlíku (tabulka). Uhlovodíky, které ve svých molekulách obsahují dvojnou vazbu mezi atomy 

uhlíku, jsou alkeny. Uhlovodíky, které ve svých molekulách obsahují mezi atomy uhlíku trojnou vazbu, 

jsou alkyny. 

Benzen C6H6 má zvláštní typ vazeb mezi atomy uhlíku. V molekule benzenu jsou 

uspořádány do šestičlenného kruhu a na každý atom uhlíku se váže jeden atom 

vodíku. Tuto skutečnost můžeme v chemickém vzorci vyjádřit různým způsobem 

(tabulka). Obvykle kreslíme pouze zjednodušený vzorec, který zobrazuje vazby, 

jako by se střídaly jednoduché s dvojnými, a vynechává atomy vodíku. 

Benzen je bezbarvá vysoce hořlavá toxická kapalná látka. Používá se při výrobě 

léčiv, plastů, výbušnin a jako rozpouštědlo. 

Naftalen C12H8 je krystalická, charakteristicky páchnoucí a ve vodě 
nerozpustná látka. Využívá se pro výrobu organických látek, zejména 
barviv. 

Porovnejme vzorce benzenu a naftalenu. Vidíme, že ve vzorci naftalenu 

se opakuje struktura benzenového kruhu (aromatický kruh). Uhlovodíky 

obsahující v molekulách alespoň jeden takovýto kruh jsou arény. 

Patří k nim i vysoce hořlavý a zdraví škodlivý toluen (rozpouštědlo barev, 

laků a také bohužel „náhražková“ látka za „kvalitnější“ drogy). 

ROPA 

Hlavními zdroji uhlovodíků je ropa a zemní plyn. Ropa je kapalná přírodní surovina s charakteristickým 

zápachem. Vyskytuje se v různých odstínech hnědé barvy (od světle žlutohnědé po téměř černou). Má 

menší hustotu než voda a s vodou se nemísí. Vznikla pravděpodobně z drobných vodních organismů 

(planktonu) za nepřístupu vzduchu a pod tlakem nadložních vrstev hornin v zemské kůře. Ropa je 

především směsí kapalných, pevných a plynných uhlovodíků. Obsahuje rovněž některé sloučeniny 

dusíku, kyslíku a síry. 

Ropa se zpracovává frakční destilací, při které se na základě rozdílné teploty varu oddělují v desti- 

lační koloně jednotlivé frakce. Z těchto frakcí se získávají:  

 plynné uhlovodíky (používají se jako paliva, např. propan-butan),  

 benzin (používá se jako palivo do motorů automobilů, jako rozpouštědlo nečistot, barev, laků 

aj.),  

 petrolej (používá se jako palivo turbínových motorů proudových a tryskových letadel, 

zpracovává se na benzin, v omezené míře se uplatňuje jako rozpouštědlo a používá se ke 

svícení),  

 plynový olej (používá se jako palivo – nafta – pro Dieselovy motory v traktorech, automobilech 

aj., zpracovává se na benzin, uplatňuje se jako topná nafta v průmyslu i v domácnosti).  



Jako zbytek po destilaci za atmosférického tlaku zůstává v destilační koloně mazut. Mazut se používá 

k topení nebo se provádí jeho destilace za sníženého tlaku. Při tom se získávají oleje (různé druhy 

mazacích olejů pro automobily aj.), parafin (výroba svíček, uplatnění v kosmetice) a asfalt (úprava 

povrchů vozovek, izolace proti vlhkosti v budovách, asfaltové střešní lepenky aj.). 

 

 

 

 

 

Benzin je směs kapalných uhlovodíků (C5 až C11) s 5 až 11 atomy uhlíku v molekulách. Jeho složení 

závisí na ropě, ze které se získává. Chování benzinu v motoru charakterizuje tzv. oktanové číslo. 

Pro každý benzinový motor je předepsán benzin s určitou hodnotou oktanového čísla. U běžných aut 

se používají benziny s hodnotou oktanového čísla 91, 95 a 98, u speciálních aut (např. závodních) má 

oktanové číslo hodnoty větší než 100. 

Výfukové plyny spalovacích motorů obsahují řadu zplodin (např. oxid uhelnatý, oxidy dusíku a zbytky 

nespálených uhlovodíků). Ke zmenšení jejich množství se používají katalyzátory. V nich dochází 

k reakcím, při kterých z toxických látek vznikají méně škodlivé produkty (oxid uhličitý, voda, dusík). 

Petrolej je směs kapalných uhlovodíků s větším počtem atomů uhlíku v molekulách, než mají uh-

lovodíky v benzinu. Jeho využití je omezené - tvoří základ pro výrobu leteckého benzinu a hlavně se 

chemicky zpracovává tzv. krakováním. To probíhá za zvýšené teploty (asi 800 °C), případně za 

přítomnosti katalyzátorů. Vznikají při něm uhlovodíky s menším počtem atomů uhlíku v molekulách, 

které se používají jako benzin. 

Plynový olej (směs uhlovodíků, obsahujících v molekulách 15 až 24 atomů uhlíku C15 až C24) se použí-

vá hlavně jako motorová nafta ve vznětových motorech (např. traktory, nákladní i osobní auta). 

Při spalování motorové nafty ve vznětových motorech je mezi škodlivinami i oxid siřičitý, který vzniká z 

určitého (i když malého) podílu sirných sloučenin v palivu. 

ZEMNÍ PLYN  

Zemní plyn je plynná přírodní surovina, která se často nachází spolu s ropou. V celkovém objemu 

obsahuje asi 90 % methanu, dále ethan, propan, butan, oxid uhličitý, dusík, hélium a další složky. Zemní 

plyn je velmi kvalitní palivo a chemická surovina pro výrobu řady látek (např. formaldehydu, methanolu, 

acetylenu, halogenových derivátů uhlovodíků, vodíku, sazí). 

UHLÍ 

Uhlí je usazená hořlavá hornina organického původu. Je to složitá směs látek, ve kterých jsou vázány 
zejména uhlík, vodík, kyslík, dusík a síra. Podle podmínek a doby zuhelňování se rozlišují různé druhy 
uhlí. Kvalita uhlí závisí především na obsahu (hmotnostním zlomku) uhlíku. Mladší (hnědé) uhlí 
obsahuje 60 % až 75 % uhlíku, starší (černé) uhlí obsahuje 75 % až 92 % uhlíku. 

Uhlí je hořlavá hornina. Hnědé uhlí se využívá především jako palivo (např. v elektrárnách), černé uhlí 
se zpracovává i chemicky. 
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NÁZVOSLOVÍ UHLOVODÍKŮ 

Existují tři druhy názvosloví uhlovodíků: triviální, jež je nejstarší a souvisí s místem výskytu nebo 

s vlastnostmi, funkčně skupinové (radikálově funkční), které se skládá z uhlovodíkového zbytku a 

názvu funkční skupiny, a systematické, definované organizací IUPAC. 

 

 
  

Počet 

atomů 

C 

alkan  alken  alkyn  cykloalkan  cykloalken  cykloalkyn  

1 methan neexistuje neexistuje neexistuje neexistuje neexistuje 

2 ethan ethen ethyn neexistuje neexistuje neexistuje 

3 propan propen propyn cyklopropan cyklopropen cyklopropyn 

4 butan buten butyn cyklobutan cyklobuten cyklobutyn 

5 pentan penten pentyn cyklopentan cyklopenten cyklopentyn 

6 hexan  hexen  hexyn  cyklohexan  cyklohexen  cyklohexyn  

7 heptan hepten heptyn cykloheptan cyklohepten cykloheptyn 

8 oktan okten oktyn cyklooktan cyklookten cyklooktyn 

9 nonan nonen nonyn cyklononan cyklononen cyklononyn 

10 dekan decen decyn cyklodekan cyklodecen cyklodecyn 

11 undekan undeken undekyn cykloundekan cykloundeken cykloundekyn 

12 dodekan dodeken dodekyn cyklododekan cyklododeken cyklododekyn 

13 tridekan trideken tridekyn  cyklotridekan cyklotrideken cyklotridekyn  

14 tetradekan tetradeken tetradekyn cyklotetradekan cyklotetradeken cyklotetradekyn 

15 pentadekan pentadeken pentadekyn cyklopentadekan cyklopentadeken cyklopentadekyn 
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Příklady: Názvosloví uhlovodíků 

Zadání: Urči název této sloučeniny. 

 

 

Řešení: Pravidla určování názvu: 

1. Určíme si hlavní řetězec tak, aby byl nejdelší a měl v sobě nejvíce násobných vazeb. 

   

Tento řetězec obsahuje 4 

uhlíky. 
Tento řetězec obsahuje také 4 

uhlíky. 

Tento řetězec obsahuje 5 uhlíků, 

je tedy nejdelší. 

 

2. Očíslujeme ho tak, aby měly nejnižší číselné kombinace 

a. dvojné vazby 

b. trojné vazby 

c. další místa větvení 

Uvedené řady čísel mají v místě větvení stejné číslo, je proto jedno, kterou řadu použijeme. 

Víme, že hlavní řetězec má pět uhlíků a samé jednoduché vazby. To značí pentan. (viz Alkany) 

Také víme, že se hlavní řetězec větví na třetím uhlíku (čárkovaná elipsa). 

3. Zjistíme názvy uhlovodíkových zbytků napojených na hlavní řetězec: 

Na hlavní řetězec se napojuje uhlovodíkový zbytek, který má jeden 

uhlík. (čárkovaná elipsa) 

Z alkanů známe, že jeden uhlík má právě methan, tudíž jeho 

uhlovodíkový zbytek se nazývá methyl. 

4. U dvojných a trojných vazeb se ještě určuje nižší číslo uhlíku, kde se 

nachází násobná vazba a v názvu se za číslem objeví ještě přípony –en (u dvojné) a –in (u trojné 

vazby). 

5. Nyní máme všechny náležitosti, můžeme tedy stvořit název (řadíme abecedně): 

Víme, že hlavní řetězec se nazývá pentan. Z něj se na 3. uhlíku větví uhlovodíkový zbytek methyl. 

3-methylpentan 
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UHLOVODÍKY S DVOJNÝMI VAZBAMI 
 

 

 
 

 

Tyto uhlovodíky obsahují kromě atomů uhlíku v hybridním stavu sp
3
 také dva nebo více 

uhlíkových atomů v hybridním stavu sp
2
. Patří sem hlavně alkeny (olefiny), cykloalkeny, 

alkadieny a cyklodieny. Všechny tyto uhlovodíky řadíme k nenasyceným sloučeninám. 

 

 

NÁZVOSLOVNÁ PRAVIDLA 
 

ALKENY 

Jsou to alifatické uhlovodíky s jednou dvojnou vazbou v molekule obecného vzorce 

 

 
Mají tedy pouze dva atomy uhlíku v hybridním stavu sp

2
. Názvoslovná přípona je –en, která 

nahradila příponu –an v názvech alkanu – ethen, propen, buten, … 

U alkenů s větším počtem atomů uhlíku než tři musíme v názvech udávat polohu dvojné 

vazby. Tuto polohu označuje číslo před koncovkou –en udávající pořadí uhlíkového atomu, 

z něhož vychází dvojná vazba. Důležitou názvoslovnou zásadou je, že atomy uhlíku v řetězci 

číslujeme tak, aby poloha dvojné vazby byla udána co nejmenším číselným indexem. Za 

základní pokládáme ten řetězec, který obsahuje dvojnou vazbu (i když není nejdelší), např.: 

 

1-buten CH3-CH2-CH=CH2   2-buten CH3-CH=CH-CH3 

UHLOVODÍKY 

ALIFATICKÉ 
(NECYKLICKÉ) 

CYKLICKÉ  

ALICYKLICKÉ 
(NEAROMA-

TICKÉ) 

AROMATICKÉ 
(ARENY) 

NASYCENÉ 
(ALKANY) 

NENASYCENÉ 
(ALKENY, 

ALKYNY APOD.) 

NASYCENÉ 
(CYKLO-
ALKANY) 

NENASYCENÉ 
(CYKLOALKENY 

APOD.) 



CYKLOALKENY 

Jsou to cyklické obdoby alkenů. Jejich názvy se tvoří obdobně jako u alkenů, ale s použitím 

předpony cyklo-, např.: 

 

 
cyklohexen    4-methylcyklopent-1-en 

 

 

ALKADIENY 

Obsahují dvě dvojné vazby. Názvy těchto uhlovodíků tvoříme tak, že zakončení –an v názvu 

odpovídajícího nasyceného uhlovodíku nahradíme příponou –a-x,y-dien, např.: 

 

CH2=CH-CH=CH2 buta-1,3-dien 

 

 

CYKLODIENY 

Jsou to cyklické obdoby alkadienů. Jejich příkladem může být např. cyklopenta-1,3-dien: 

 

 
 

Od všech uvedených skupin nenasycených uhlovodíků odvozujeme zbytky (skupiny) 

jednovazné i vícevazné. Jednovazné zbytky odvozené od alkenů nazýváme alkenyly, od 

cykloalkanů cykloalkenyly, od alkadienů alkadienyly a od cyklodienů cyklodienyly, např.:  

 

od ethenu odvozujeme ethenyl, vinyl  CH2=CH- 

od propenu odvozujeme 2-propenyl, alkyl CH2=CH-CH2- 

 

 

ROZBOR STRUKTURY 
 

Vysoká reaktivita je podmíněna především přítomností vazby pí mezi atomy uhlíku. 

Elektrony tvořící násobnou vazbu jsou ve srovnání s vazbou sigma pohyblivější. To má vliv 

na polarizovatelnost vazby pí. 

 

Pokud jde o chemické reakce, můžeme u všech systémů s dvojnými vazbami očekávat, že 

bude probíhat hlavně adice a substituce. 

 



 

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI 
 

Jsou podobné fyzikálním vlastnostem alkanů. První členy jsou plynné látky, střední jsou 

kapalné a nejvyšší jsou pevné látky. U alkenů se setkáváme s isomerií, kterou jsme poznali u 

cykloalkanů, s cis-trans isomerií: 

 

 
cis-but-2-en    trans-but-2-en 

 

 

Cis a trans isomery se liší fyzikálními i chemickými vlastnostmi: 

 

isomer teplota tání teplota varu 
cis-but-2-en -139,3°C 3,73°C 

trans-but-2-en -105,8°C 0,3°C 

 

 

 
 

 

Alkeny jsou bezbarvé a často mají etherický zápach. Vzhledem k možnosti polarizace pí 

vazby jsou o něco lépe rozpustné v polárních rozpouštědlech, v nepolárních rozpouštědlech 

jsou velmi dobře rozpustné. Samy (pokud jsou kapalné) rozpouštějí mnoho organických látek 

(tuky, barviva, pryskyřice, oleje, …). 

 

 

ZÍSKÁVÁNÍ A VÝROBA 
 

1. Mnohé vznikají tepelným štěpením uhlovodíků, jsou proto obsaženy v krakovacích 

plynech. 

2. Alkeny se získávají dehydrogenací alkanů, jsou to reakce eliminační (viz. alkany). 

 

 



CHEMICKÉ VLASTNOSTI 
 

Markovnikovo pravidlo: Elektronegativní část atakujícího činidla se 
aduje na ten atom uhlíku, který nese menší počet vodíkových 
atomů. 
 

 

 
 

Toto pravidlo platí pro adice probíhající mechanismem elektrofilním. Jestliže mechanismus 

reakce bude radikálový (méně časté), probíhající reakce se tímto pravidlem neřídí. 

 

 

PŘEHLED ZÁSTUPCŮ 
 

ALKENY 

 
Ethen, ethylen C2H4 je bezbarvý plyn etherické vůně, v 1000 ml vody se ho za laboratorní 

teploty rozpustí 150 ml. Zapálen hoří, za vyšších teplot se rozkládá za vzniku C a H2. Jeho 

jednovazné zbytek se nazývá vinyl. Ethen je značně reaktivní sloučenina. Vyrábí se z něj 

rozpouštědla, plasty (polyethylen), výbušniny apod.  

 

Propen, propylen C3H6 je nejdostupnější alken, vzniká ve velkém množství při každém 

krakování. Vyrábí se z něj polypropylen a aceton. 

 

Buteny, butyleny C4H8 se používají na výrobu umělého kaučuku, plastů a syntetických 

leteckých benzínů. 

 

 

ALKADIENY 

 

Prvním členem homologické řady alkadienů je buta-1,3-dien. 

 

 
 

cis-buta-1,3-dien   trans-buta-1,3-dien 



 Z chemických vlastností mají mimořádný význam polymerační reakce. 

 

Isopren, 2-methylbuta-1,3-dien je základní složkou přírodního kaučuku. 

 

 

TYPICKÉ REAKCE UHLOVODÍKŮ S DVOJNÝMI VAZBAMI 
 

 
 

 

 

CVIČENÍ 
 

1) Napište strukturní vzorce těchto uhlovodíků:  

pent-2-en, 3,3-dimethylpent-1-en, hex-3-en, 2,3-dimethylbut-2-en 

2) Napište strukturní vzorce a názvy všech isomerů uhlovodíku C6H12 (hexen) 

 



Jméno a příjmení : …................................................................... …...........

1) Co to jsou alkany?

2) Napiš název sloučeniny C2H4 a uveď její důležité vlastnosti a použití.

3) Čím se charakterizují areny? Uveď jednoho zástupce 

4) Alkiny jsou …................................ s jednou …...................... vazbou mezi 

atomy …................................. v

…........................... řetězci. Zástupcem alkinů je ….................... Pro běžné 

použití se dodává v ocelových láhvích označených …............................pruhem.

5) Co to jsou alkeny ?

6) Zapiš racionální vzorec butanu

7) Benzen je bezbarvá, charakteristicky …........................................, hořlavá a 

…............................. látka.

Benzen je..........................................!!! Používá se k výrobě …..........................


