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V tejto kapitole sa dozviete viac o: 

 Molarite

 Molárnych roztokoch

 Spôsobe prípravy roztokov

 Nasýtených roztokoch

 Acidobázických roztokoch



 

 

Definícia: 

 

Roztok je homogénna zmes jedného alebo viacerých rozpustených látok. Rozpustená látka je 

látka, ktorá sa rozpustí v kvapalnom rozpúšťadle za vzniku roztoku.  

 

Koncentráciu roztoku určuje množstvo látky rozpustenej v konkrétnom množstve rozpúšťadla 

alebo roztoku.  

 

Metódy použité na výpočet a prípravu roztokov: 

1. Koncentrácia v moloch na liter, molárna koncentrácia alebo molarita (mol/l, mol.l-1, M) 

2. Koncentrácia v percentách (buď %w/v alebo %v/v, alebo %w/w) 

3. Koncentrácia v gramoch na liter (g/l alebo g.l-1) 

4. Príprava roztokov zriedením 

5. Príprava nasýtených roztokov 

 

Mol 
Mol je merná jednotka používaná na opis množstva častíc chemických látok (atómy, molekuly, 

ióny, elektróny atď.). 

Jeden mol obsahuje 6.022x1023 častíc = Avogadrova konštanta.  

Hmotnosť jedného molu látky v gramoch je molekulová hmotnosť (MW) alebo molárna 

hmotnosť tejto látky. Na určenie počtu molov n v danom množstve látky, vydelíte dané 

množstvo látky m molekulovou hmotnosťou: 

𝑛 =
množstvo látky (g)

molekulová hmotnosť (g)mol
=  

𝑚

𝑀𝑊
 

 

Molarita 
Molarita udáva počet molov látky rozpustených v litri roztoku, symbol je M, jednotka je mol na 

liter (mol/l). 

Koncentráciu roztoku v mol/l je možné vypočítať podľa vzorca: 

 

𝑐 =
𝑛

𝑉
   (mol/l) 

 

Koncentrácia = 𝑐 =  
počet mólov látky rozpustených v litri roztoku (mol)

objem (l)
 

c….. jednotkou koncentrácie je mol na liter (mol/l) 

n ….. látkové množstvo udávame v moloch (mol) 

V ….. jednotkou objemu je liter (l) 

 

 

 

 

 

Úloha:   

 

 

Otázka: 

Čo určuje koncentráciu roztoku? 

https://phet.colorado.edu/en/simulation/molarity


 

 

 Získajte informácie o vzťahoch medzi molmi, litrami a molaritou pri zmenách množstva 

rozpustenej látky a objemu roztoku. Použite rôzne rozpustné látky na porovnanie ich 

vlastností pri rozpúšťaní vo vode. 

 Popíšte vzťahy medzi objemom a množstvom rozpustenej látky ku koncentrácii. 

 Vysvetlite, ako spolu súvisia farba a koncentrácia roztoku. 

 Vypočítajte koncentráciu roztokov v jednotkách molarity (mol/l). 

 Na výpočet riedenia roztokov použite molaritu. 

 Porovnajte limity rozpustnosti medzi rozpustenými látkami. 

Molárny roztok 
 

Molárne roztoky používajú molekulárnu hmotnosť rozpustenej látky na výpočet 

molárnej koncentrácie v litri roztoku. 

Molekulovú hmotnosť je možné nájsť na štítku fľaše, v chemických tabuľkách alebo v karte 

bezpečnostných údajov alebo súčtom atómových hmotností všetkých atómov, ktoré sú uvedené 

v chemickom vzorci danej látky. 

 

Príklad: 

NaCl: ak 1 atóm sodíka 1 x 22.99 g = 22.99 g, 1 atóm chlóru 1 x 35.45 g = 35.45 g, potom je 

molekulárna hmotnosť NaCl 58.44 g. 

Preto 1 M roztok chloridu sodného pozostáva z 58,44 g NaCl rozpusteného v 1 litri vody. 

!! Ak používate hydratovanú soľ, hydratačná voda musí byť zahrnutá do výpočtu molekulovej 

hmotnosti! !! 

 

Môžeme použiť kombináciu dvoch rovníc: 𝑐 =
𝑛

𝑉
  a  𝑛 =  

𝑚

𝑀𝑊
 

 m = c x V x MW, 

kde 

m = hmotnosť rozpustnej látky (g) 

c = koncentrácia roztoku (mol/l) 

V = objem roztoku (l) 

MW = molekulárna hmotnosť rozpustnej látky (g) 

1M roztok považujeme za jednomolárny, ak obsahuje 1mol rozpustnej látky rozpustenej v 1 litri 

vody 

2M roztok je dvojmolárny, pretože obsahuje 2 moly rozpustnej látky rozpustenej v 1 litri vody 

 

Príklad:  

Výpočet na prípravu 1 litra 0,5 M roztoku síranu meďnatého 

Použijeme pentahydrát síranu meďnatého CuSO4.5H2O 

Molekulárna hmotnosť je potom = MW = 63.55 + 32.06 + (4 x 15.99) + 5((2 x 1.008) + 15.99)) = 

249.68 g 

Koncentrácia je  c = 0.5 M 

Objem V =  1 l 

Množstvo pentahydrátu síranu meďnatého potrebného na výrobu 1 litra 0,5 M roztoku 

vypočítame: 

m = c x V x MW = 0.5 x 1 x 249.68 = 124.84 g 

 

Príklad: Výpočet na prípravu 250 ml 0,2 M roztoku uhličitanu sodného s použitím bezvodej soli 

(Na2CO3) 

MW = 109.99 g 

c = 0.2 M 

V = 0.25 L 



 

 

m  =  0.2 x 0.25 x 105.99 = 5.30 g 

 

Spôsob prípravy roztoku pomocou pevnej rozpustnej látky v 1 litri destilovanej alebo 

deionizovanej vody 

 Vypočítajte množstvo látky potrebné na výrobu 1 litra roztoku s požadovanou molaritou 

 Množstvo látky odvážte pomocou elektronickej váhy na čistom, suchom hodinovom 

sklíčku 

 Odváženú látku opatrne preneste do kadičky obsahujúcej asi dve tretiny konečného objemu 

roztoku destilovanej alebo deionizovanej vody (asi 500-650 ml). Pri príprave roztokov sa 

rozpustená látka rozpustí v časti celkového potrebného objemu a objem sa potom doplní 

na požadovaný objem. 

 Použitím premývacej fľaše obsahujúcej buď destilovanú alebo deionizovanú vodu umyte 

hodinové sklíčko nad kadičkou, aby ste odstránili všetky stopy váženej látky. 

 Roztok premiešajte tyčinkou alebo na magnetickej miešacej plošine. 

 Na urýchlenie rozpúšťania soli môže byť potrebné roztok mierne zahriať. 

 Po rozpustení preneste roztok do 1 l odmerného valca alebo odmernej banky. 

 Kadičku, miešaciu tyčinku a filtračný lievik opláchnite pomocou premývacej fľaše a 

zvyšky preneste do odmerného valca alebo odmernej banky. 

 Doplňte 1 liter destilovanej alebo deionizovanej vody. Uistite sa, že nádoba a roztok majú 

izbovú teplotu a spodný meniskus hladiny roztoku je v jednej rovine so značkou na hrdle 

odmernej banky alebo značkou 1 l na odmernom valci. 

 Zazátkujte a dôkladne premiešajte. 

 Roztok preneste do označenej reagenčnej fľaše.  

 Upozornenie: Ak pripravujete roztok priamo pomocou odmernej banky, konečný objem by ste 

mali zmerať pri izbovej teplote, pretože to je teplota, pri ktorej sa kalibruje volumetrické sklo. 

Na zahrievanie roztoku by sa mala používať skôr kadička alebo kónická banka ako odmerná 

banka, pretože ohrievanie volumetrického skla môže ovplyvniť jeho kalibráciu. 

 

Koncentrácia v percentách 
 

Koncentrácia roztoku môže byť vyjadrená ako percentuálna koncentrácia v %w/v alebo %v/v 

alebo %w/w. 

Ak je rozpustenou látkou pevná látka, použije sa percentuálna hmotnosť na objem 

(%hmotnosť/objem).  

%
𝑤

𝑣
=  

ℎ𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠ť 𝑙á𝑡𝑘𝑦 (𝑔)

𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑟𝑜𝑧𝑡𝑜𝑘𝑢 (𝑚𝑙)
𝑥 100% 

%w/v = hmotnosť látky (g) v 100 ml roztoku 

 

 

Príklad:  

 

2% roztok chloridu sodného sa pripraví z 2 g chloridu sodného rozpusteného vo vode a doplní 

na objem 100 ml. 

Pokiaľ je rozpustenou látkou kvapalná látka na výpočet použijeme percentuálny objem %obj./obj. 

Toto je objem rozpustenej látky (kvapaliny) na 100 ml roztoku. 

 

%
𝑣

𝑣
=  

𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑙á𝑡𝑘𝑦 (𝑘𝑣𝑎𝑝𝑎𝑙𝑛𝑒𝑗)

𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑟𝑜𝑧𝑡𝑜𝑘𝑢
 𝑥 100% 

 

%v/v = objem kvapalnej látky (ml) v 100 ml roztoku 



 

 

 

Príklad:  

 

5% vodný roztok etanolu sa pripraví zriedením 5 ml čistého etanolu na objem 100 ml. 

Hmotnostné percento %hmotn./hmotn. je hmotnosť rozpustenej látky v gramoch na 100 g roztoku. 

Často sa používa vo vodných komerčných prípravkoch, napríklad v koncentrovaných roztokoch 

kyselín. Hmotnostná percentuálna koncentrácia má tú výhodu, že roztok je možné pripraviť 

nezávisle od teploty. V školskom prostredí sa spravidla nepoužíva. 

 

%
𝑤

𝑤
=  

ℎ𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑛ý 𝑧𝑙𝑜𝑚𝑜𝑘 𝑙á𝑡𝑘𝑦

ℎ𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑛ý 𝑧𝑙𝑜𝑚𝑜𝑘 𝑟𝑜𝑧𝑡𝑜𝑘𝑢
 𝑥 100 % 

 

%w/w =  hmotnostný zlomok látky (g) v 100 g roztoku 

 

Koncentrácia v gramoch na liter 
 

Roztok sa môže pripraviť rozpustením známej hmotnosti alebo objemu rozpustnej látky v známom 

množstve rozpúšťadla. 

Koncentrácia je vyjadrená v gramoch rozpustenej látky rozpustenej v jednom litri roztoku. 

  

Príklad:  

Výpočet na prípravu 300 ml roztoku sacharózy o koncentrácii 5 g/l. 

Pretože je potrebných pripraviť iba 300 ml roztoku, bude potrebná iba časť sacharózy z množstva 

5 g. Aby sa zistilo požadované množstvo sacharózy, koncentrácia sa vynásobí požadovaným 

zlomkom litra: 

m = 5 g/l x 0,3 l = 1,5 g 

Toto množstvo sacharózy sa odváži a rozpustí v takom množstve vody, aby sa získal celkový 

objem 300 ml. 

 

 

 

Úloha:  https://phet.colorado.edu/en/simulation/concentration 

 Sledujte, ako váš roztok mení farbu pri zmiešaní látky s vodou. Potom odmerajte molaritu. 

Akými všetkými spôsobmi môžete zmeniť koncentráciu svojho roztoku? Použite iné 

rozpustné látky, aby ste porovnali rôzne látky a zistili, aká koncentrácia danej látky je 

potrebná, aby bol roztok nasýtený. 

 Popíšte vzťahy medzi objemom a množstvom rozpustenej látky a koncentráciou roztoku. 

 Vysvetlite, ako spolu súvisia farba a koncentrácia roztoku. 

 Predpovedajte, ako sa zmení koncentrácia roztoku pri akejkoľvek akcii (alebo kombinácii 

akcií), ktorá pridáva alebo uberá vodu, rozpustenú látku alebo roztok, a vysvetlite prečo. 

 Navrhnite postup na vytvorenie roztoku danej koncentrácie. 

 Navrhnite a zdôvodnite postup na zmenu roztoku z jednej koncentrácie na inú. 

 Identifikujte, kedy je roztok nasýtený, a predpovedajte, ako sa koncentrácia zmení 

pri akomkoľvek pôsobení alebo kombinácii akcií, pri ktorých sa mení množstvo vody 

alebo rozpustenej látky. 

concentration-html-guide_en.pdf             

 

 

 

 

https://phet.colorado.edu/en/simulation/concentration
file:///C:/Users/holubr/Dropbox/Bridge2Teach/results/5.Science_bridging_course_IO2/laboratory/concentration-html-guide_en.pdf


 

 

Príprava roztokov zriedením 

 

Riedenie je proces pridania ďalšieho rozpúšťadla k roztoku. Roztoky je možné pripraviť zriedením 

roztoku známej koncentrácie podľa Hughera za vzniku roztokov s nižšou koncentráciou. Pri 

riedení sa odmeria definovaný objem koncentrovaného roztoku a umiestni sa do odmernej banky 

požadovaného objemu a potom sa pridá dostatočné množstvo rozpúšťadla, aby sa doplnilo 

po kalibračnú značku. 

Výpočet požadovaného objemu počiatočného koncentrovaného roztoku na výrobu zriedeného 

roztoku je založený na skutočnosti, že počet molov rozpustenej látky je pred a po zriedení rovnaký.  

 

n = c V, 

n…. Látkové množstvo (mol) 

c……koncentrácia (mol/L) 

V…..objem roztoku (L) 

Pretože sa počet molov rozpustenej látky nemení, objem koncentrovaného roztoku možno 

vypočítať nasledovne. 

n1 (látkové množstvo pred zriedením) = n2 (látkové množstvo po zriedení) 

c1V1 = c2V2 

V1 = c2V2/c1 

V1…. počiatočný objem alebo objem koncentrovaného roztoku (v litroch) 

c1….. koncentrácia pôvodného roztoku alebo koncentrovaného roztoku 

V2 …. konečný objem alebo objem zriedeného roztoku (v litroch) 

c2 … koncentrácia konečného alebo zriedeného roztoku 

 

Príklad:  

 

Príprava 500 ml 0,5 M roztoku kyseliny chlorovodíkovej (HCl) z 2 M roztoku HCl  

2 x V1 = 0,5 x 0,5 

V1 = 0.125l alebo 125 ml 

Vypočítaný objem 2 M HCl odmeriame a umiestnime do 500 ml odmernej banky obsahujúcej asi 

250 ml destilovanej vody. Potom sa pridá zbytok destilovanej vody až po značku 500 ml. Roztok 

sa musí dobre premiešať, aby sa získal homogénny roztok 0,5 M HCl. 

 

Príklad:  

 

Zriedený roztok peroxidu vodíka (H2O2) (Jeho sila sa udáva v percentách (%) alebo v jednotkách 

(Vol.). 

 

Nakoľko sa peroxid vodíka rozkladá na vodu (2H2O) a kyslík (O2): 

 

 1 ml 20 vol. peroxidu vodíka sa rozloží na 20 vol. (20 ml) plynného kyslíka 

 10 ml 20 vol. peroxidu vodíka sa rozloží na 20 x 10 ml = 200 ml plynného kyslíka 

Komerčne sú dostupné 100 vol. (30% roztoky), ako aj 120 vol. (35% roztoky). 20 vol. (6% 

roztoky) peroxidu sa  používajú na vedecké výskumy v školách. 

Výpočet na prípravu 1 litra 20 vol. (6%) roztoku peroxidu vodíka zo 100 vol. (30%) roztoku. t.z., 

že 100 vol. je počiatočná koncentrácia a 20 vol. je konečné koncentrovanie. 

 

V1 = c2V2/c1 = 20 x 1/100 ml = 200 ml 

200 ml 100 vol. peroxidu vodíka sa pridá k približne 500 ml destilovanej vody a doplní sa na 1 l. 

Zriedený roztok sa musí dobre premiešať.  

Použitie percentuálnych koncentrácií: V1 = 6% x 1/30% = 0,2 l = 200 ml 



 

 

Nasýtené roztoky 
 

Rozpustnosť látky je maximálne množstvo, ktoré sa môže rozpustiť pri špecifikovanej teplote 

v špecifikovanom objeme rozpúšťadla. Rozpustnosť závisí od typu rozpustenej látky, typu 

rozpúšťadla a teploty. 

Nasýtený roztok je ten, kde pri určitej teplote nemožno v rozpúšťadle rozpustiť viac rozpustenej 

látky. 

Rozpustnosť väčšiny tuhých látok sa zvyšuje so zvyšujúcou sa teplotou, takže nasýtený roztok 

pripravený pri vyššej teplote bude obsahovať viac rozpustenej látky, ako by obsahoval pri nižšej 

teplote. 

Krivka rozpustnosti porovnáva množstvo rozpustenej látky, ktoré sa rozpustí v danom množstve 

rozpúšťadla pri rôznych teplotách. Rozpúšťadlom je spravidla voda a koncentrácia sa udáva 

v gramoch rozpustenej látky na 100 g rozpúšťadla. Krivky rozpustnosti sú rôzne pre rôzne 

chemické látky. 

 

Príklad:  

 

Rozpustnosť sacharózy pri 20 oC je 203,9 g/100 ml vody. Rozpustnosť sacharózy pri 100 oC je asi 

500 g/100 ml vody. 

Ak sa pokúsite rozpustiť 220 g sacharózy v 100 ml vody pri 20 oC, potom sa 203,9 g rozpustí za 

vytvorenia nasýteného roztoku a zvyšných 16,1 g sa usadí na dne kadičky. Nerozpustenú látku je 

možné oddeliť od nasýteného roztoku filtráciou. 

 

Acidobázické roztoky 
 

Úloha: https://phet.colorado.edu/en/simulation/acid-base-solutions 

 Ako sa líšia silné a slabé kyseliny? Zistite to pomocou laboratórnych nástrojov vo svojom 

počítači! Papier alebo sondu ponorte do roztoku na meranie pH alebo vložte elektródy 

na meranie vodivosti. Potom sa pozrite, ako koncentrácia a sila 

ovplyvňujú pH. 

 Môže mať roztok slabej kyseliny rovnaké pH ako roztok 

silnej kyseliny? 

 Vzhľadom na kyseliny alebo zásady v rovnakej koncentrácii 

ukážte porozumenie sily kyseliny a zásady: 1. Vzťahom k sile 

kyseliny alebo zásady v rozsahu, v akom sa disociuje vo vode 2. Identifikujte všetky 

prítomné molekuly a ióny v danom kyslom alebo zásaditom roztoku. 3. Porovnajte 

relatívne koncentrácie molekúl a iónov v slabých a silných roztokoch kyseliny (alebo 

zásady). 4. Popíšte podobnosti a rozdiely medzi silnými kyselinami a slabými kyselinami 

alebo silnými zásadami a slabými zásadami. 

 Preukážte porozumenie koncentrácie roztoku: 1. Popísaním podobností a rozdielov medzi 

koncentrovanými a zriedenými roztokmi. 2. Porovnaním koncentrácií všetkých molekúl a 

iónov v koncentrovaných a zriedených roztokoch konkrétnej kyseliny alebo zásady. 

 Využite silu kyseliny alebo zásady a koncentráciu jej roztoku, aby ste: 1. Opísali slovami 

a obrázkami (grafy alebo molekulárne kresby), čo to znamená, ak máte: Koncentrovaný 

roztok slabej kyseliny (alebo zásady)) alebo koncentrovaný roztok silnej kyseliny (alebo 

zásady) alebo iné kombinácie. 2. Skúmali rôzne kombinácie sily/koncentrácie, ktoré vedú 

k rovnakým hodnotám pH. 

https://phet.colorado.edu/en/simulation/acid-base-solutions


 

 

 Popíšte, ako bežné nástroje (pH meter, vodivosť, pH papier) pomáhajú identifikovať, či je 

roztok kyselinou alebo zásadou a či je silný alebo slabý a či je koncentrovaný alebo 

zriedený. 

acid-base-solutions-html-guide.pdf 

 

 

Použitá literatúra:  

 

Science ASSIST: Laboratory notesd: Preparing chemical solutions 

Laboratory solution preparation. Flinn Scinetific website https://www.flinnsci.com/laboratory-

solution-preparation/dcat016/ 

https://phet.colorado.edu/en/simulations/filter?subjects=chemistry&sort=alpha&view=grid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/holubr/Dropbox/Bridge2Teach/results/5.Science_bridging_course_IO2/laboratory/acid-base-solutions-html-guide.pdf
https://www.flinnsci.com/laboratory-solution-preparation/dcat016/
https://www.flinnsci.com/laboratory-solution-preparation/dcat016/
https://phet.colorado.edu/en/simulations/filter?subjects=chemistry&sort=alpha&view=grid


 

 

Laboratórne pomôcky 

 
 

 
 

 

 

    



 

 

Bezpečnostné pravidlá 

1. Noste schválenú ochranu zraku s nerozbitnými šošovkami a bočnými krytmi, aby bola 

zaistená ochrana pred postriekaním. 

2. V laboratóriu je neustále zakázané jesť a piť. 

3. Uistite sa, že viete, kde hľadať a ako používať bezpečnostné vybavenie a vybavenie prvej 

pomoci. 

4. Zlikvidujte chemikálie podľa pokynov svojho inštruktora. Postupujte podľa výslovných 

pokynov uvedených v experimente. 

5. Ak sa chemikálie dostanú do kontaktu s vašou pokožkou alebo očami, okamžite ich umyte 

veľkým množstvom vody a potom sa poraďte s laboratórnym inštruktorom. 

6. Nikdy nič neochutnávajte. Nikdy priamo neovoniavajte zdroj akejkoľvek pary alebo plynu. 

7. Nikdy nemierte skúmavkou, ktorú ohrievate, na seba alebo na inú osobu. Môže vybuchnúť 

ako gejzír. 

8. Nevykonávajte žiadne neoprávnené experimenty. 

9. Okamžite upracte všetko rozbité sklo. 

10. Vždy nalejte kyseliny do vody, nie vodu do kyselín (pretože teplo roztoku spôsobí, že voda 

vrie a kyselina strieka). 

11. Vyhnite sa treniu očí, pokiaľ si nie ste istý, že máte čisté ruky. 

12. V prípade nehody ihneď informujte inštruktora. 

13. Mnoho bežných činidiel (alkoholy, acetón, éter) je veľmi horľavých. Nepoužívajte ich 

nikdy v blízkosti otvoreného ohňa. 

14. Oboznámte sa s umiestnením protipožiarnych zariadení (práškový hasiaci prístroj a CO2 

hasiaci prístroj). 

 

 

 

 

 

 



 

 

VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY A OZNAČENIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


