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Cílem této kapitoly je: 

 molarita
 roztoky
 metody přípravy roztoků
 nasycené roztoky
 acidobazické roztoky



Definice: 

Roztok je homogenní směs jedné nebo více látek rozpuštěných v rozpouštědle. Rozpuštěná látka je 
látka, která je rozpuštěna v kapalném rozpouštědle za vzniku roztoku. 

Koncentrace roztoku je vztažena k množství rozpuštěné látky v konkrétním množství rozpouštědla 
nebo roztoku. 

Metody používané pro výpočet a přípravu roztoků: 
1. koncentrace v molech na litr, molární koncentrace neboli molarita (mol/l,  mol∙l-1, dříve se

užívalo označení M)
2. koncentrace v procentech (buď %w/v nebo %v/v, nebo %w/w)
3. koncentrace v gramech na litr (g/ l nebo  g∙l-1)
4. příprava roztoku pomocí ředění
5. příprava nasyceného roztoku

Mol 
Mol je jednotka používaná pro popis množství chemických entit  (atomů, molekul, iontů, elektronů, 
atd.). 
Jeden mol obsahuje 6,022x1023 částic = Avogadrova konstanta.  
Hmotnost v gramech jednoho molu látky je molekulární hmotnost (M), nebo molární hmotnost látky. 
Chceme-li určit počet molů n v daném množství látky, je třeba vyčíslit podíl daného množství látky 
molekulární hmotností: 

𝑛 =
hmotnost látky (g)

molekulární hmotnost (g)/mol
=  

𝑚

𝑀
 𝑚𝑜𝑙 

Molarita 
Molarita určuje počet molů látky rozpuštěné v jednom litru roztoku, jednotkou je mol na litr (mol/l). 
Koncentrace roztoku v  mol/l může být vypočtěna pomocí vztahu 

𝑐 =   (mol/ litr) 

Koncentrace = 𝑐 =  
č  ů š ě é á  ( )

 ( )
 

c….. koncentrace roztoku v  molech na litr (mol/l) 
n ….. počet molů rozpuštěné látky (mol) 
V ….. objem roztoku v litrech (l) 



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

Zamyslete se: 

Co určuje koncentraci roztoku? 

Prostudujte si učivo o vztahu mezi moly, litry a molaritou, úpravou množství rozpuštěné látky a 
objemu roztoku.  Změňte rozpuštěnou látku a porovnejte různé chemické sloučeniny ve vodě.

 Popište vztah mezi objemem a množstvím rozpuštěné látky ve vztahu ke koncentraci
 Vysvětlete jak spolu souvisí barva rozotku a koncentrace
 Vypočítejte koncentraci roztoku v jednotkách molarity (mol/l)
 Použijte molaritu pro výpočet ředění roztoku
 Porovnejte míru rozpustnosti mezi rozpouštěnými látkami

molarity-html-guide.pdf 

Molární roztok 

Molární roztoky využívají molární  hmotnost rozpuštěné látky pro výpočet molární koncentrace v 
jednom litru roztoku. 
Molární hmotnost lze najít na popisu lahvičky s chemikálií, tabulkách nebo v bezpečnostním listu 
nebo zjistit výpočtem, když sečteme všechny atomové hmotnosti atomů, které se vyskytují 
chemickém vzorci sloučeniny (substance). 

Příklad 1: 

NaCl: 1 sodíkový atom 1 x 22,9 g = 22,99 g, 1 chloridový atom 1 x 35,45 g = 35,45 g, molární 
(molekulární) hmotnost = 58,44 g. 
Tudíž  1 mol/l (dřívější označení M) roztok chloridu sodného je tvořen 58,44 g  NaCl rozpuštěného 
v 1 l roztoku.  

!! Pokud používáte hydratovanou sůl, hydratovaná voda musí být zahrnute do výpočtu molekulární 
hmotnosti. !! 
Můžeme využít kombinace dvou rovnic: 𝑐 =      a   𝑛 =       m = c x V x M 

kde: 



m = hmotnost rozpuštěné látky v gramech (g) 
c = koncentrace roztoku v molech na litr (mol/l) 
V = objem roztoku v litrech ( l) 
M = molární  hmotnost rozpuštěné látky v gramech (g) 
2M roztok počítaný dvou molární roztok  a obsahuje dva moly chemické látky rozpuštěné v jednom 
litru vody 

Příklad 2:  

Výpočet pro přípravu 1 litru 0,5 M roztoku síranu měďnatého. 

Použijte pentahydrát CuSO4.5H2O 
Molární hmotnost M = 63,55 + 32,06 + (4 x 15,99) + 5((5 x 1,008) + 15,99)) = 246,8 g 
Koncetntrace  c = 0,5 M 
Objem V =  1  l 
Množství pevného pentahydrátu síranu měďnatého potřebného pro přípravu 1 l roztoku 0,5M 
m = c x V x M = 0.5 x 1 x 249,68 = 124,84 g  

Příklad 3: 

Výpočet pro přípravu 250  ml roztoku  0.2 M roztoku hydroxidu uhličitého s použitím bezvodé  soli 
(Na2CO3) 
M = 109,99 g 
c = 0,2 M 
V = 0,25  l 
m  =  0,2 x 0,25 x 105,99 = 5,30 g 

Metoda přípravy roztoku při použití  chemické látky v pevném skupenství v 1  l destilované nebo 
deionizované vody 

 Vypočtěte množství chemické látky potřebné pro přípravu 1 l rozoku požadované molarity.
 Odvažte dané množství chemické látky na elektronických vahách v čisté chemické misce.
 Opatrrně přemístěte odváženou chemickou látku do kádinky obsahující asi dvě třetiny objemu

výsledného roztoku destilované nebo deionizované vody (asi 500-650 ml). Pokud
připravujeme roztok, rozpouštěnou látku rozpustíme v části rozpouštědla a teprve poté
doplníme rozpouštědlem na požadovaný objem roztoku.

 Použijte vymívací kádinku s destilovanou nebo deionizovanou vodou pro vyčištění nádoby od
všech zbytků chemické látky.

 Použijte tyčinku pro rozmíchání (popř. magnetickou míchačku).
 Lze take mírně nahřát připravovaný roztok pro urychlení procesu rozpouštění soli.
 Po rozpuštění přemístěte roztok do odměrného válce nebo kádiny o objemu 1 l.
 Opláchněte kádinku, míchací tyčinku a filtrační nálevku pomocí promývací láhve a promývací

roztoky přelijte do odměrného válce nebo odměrné baňky.
 Uzavřete a důkladně promíchejte.
 Přelijte roztok do označené lahvičky s reagenty.



 Pozor: Pokud připravujete roztok přímo pomocí odměrné baňky, výsledný objem by měl měřen po 
nalití roztoku do odměrného válce  a to vše při pokojové teplotě. To je totiž teplota, při které je 
kalibrováno laboratorní sklo.Pokud roztok zahříváme, je lépe použít kádinku nebo kónickou baňku.  

Koncentrace roztoku může být vyjádřena jako procentní koncentrace ve tvaru  %w/v nebo %v/v 
nebo %w/w. 
Zde je rozpuštěná látka použita ve formě pevné látky v procentní hmotnosti v objemu  %w/v . Je to 
hmotnost rozpuštěné látky (pevné skupenství) v gramech rozpuštěná ve 100 mL roztoku 

%
𝑤

𝑣
=  

ℎ𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑟𝑜𝑧𝑝𝑢š𝑡ě𝑛é 𝑙á𝑡𝑘𝑦 (𝑔)

𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑟𝑜𝑧𝑡𝑜𝑘𝑢 (𝑚𝐿)
𝑥 100% 

%w/v = hmotnost rozpuštěné látky (g) ve 100 mL roztoku 

Příklad 4: 

 2%w/v roztok chloridu sodného má být připraven ze 2 g chloridu sodného rozpuštěného ve vodě , 
objem byl 100 mL. 
Pokud je rozpouštěná látka v kapalném skupenství, použijeme vyjádření procentního objemu 
kapaliny  %v/v. To je objem rozpouštěné látky (kapalina) v mililitrech ve  100 mL roztoku. 

%
𝑣

𝑣
=  

𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑟𝑜𝑧𝑝𝑢š𝑡ě𝑛é 𝑙á𝑡𝑘𝑦

𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑟𝑜𝑧𝑡𝑜𝑘𝑢
 𝑥 100% 

%v/v = objem rozpuštěné látky (mL) ve 100 mL roztoku 

Příklad 5:  

 5% v/v vodní roztok etanolu o objemu 100 mL má být připraven přidáním 5 mL čistého etanolu a 
jeho rozpuštěním ve vodě. 
Hmotnostní procenta %w/w je hmotnost složky v gramech na 100 g roztoku. Často se používá v 
průmyslové výrobě, např. přípravě koncentrovaných acidových roztoků. Hmotnostní procentní 
koncetrace má tu výhodu, že roztok lze připravit nezávisle na teplotních podmínkách.Obecně se ve 
školské praxi nepoužívá. 

%
𝑤

𝑤
=  

ℎ𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑠𝑙𝑜ž𝑘𝑦

ℎ𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑟𝑜𝑧𝑡𝑜𝑘𝑢
 𝑥 100 % 

%w/w =  hmotnost složky  (g) ve 100 g roztoku 

Koncentrace v gramech na litr 

Roztok lze připravit rozpuštěním známé hmotnosti nebo známého objemu rozpouštěné látky ve 
známém množství rozpouštědla. 
Koncentrace je vyjádřena jako množství složky v gramech rozpuštěné v jenom litru roztoku. 



Příklad 6: 

Výpočet pro přípravu 300  ml roztoku sacharózy v koncentraci  5 g/ l. 
Protože je potřeba jen 300  ml roztoku, bude potřeba jen zlomek z množství 5 g. Pro zjištění 
potřebného množství sacharózy, je koncentrace vynásobena potřebným  zlomkem litru:  
m=5 g/ l x 0,3  l = 1,5 g 

Toto množství sacharózy je odváženo a rozpuštěno v dostatečném 
množství vody pro získání celkového objemu 300  ml. 

Úkol:  https://phet.colorado.edu/sims/html/concentration/latest/concentration_cs.html 
(https://phet.colorado.edu/en/simulation/concentration) 

 Pozorujte změnu barvy roztoku při mícháni chemické látky s vodou. Potom zjestěte molaritu
pomocí koncentrace. Jakými způsoby lze měnit koncentraci roztoku? Vyněňuj složky a
porovnej různé chemikálie. Jak velké koncentrace lze dosáhnout před tím, než je dosaženo
stavu nasycení?

 Popiš vztah mezi objemem a množstvím složky pro vyjádření koncentrace roztoku.
 Vysvětli vzájemný vztah mezi barvou roztoku a koncentrací.
 Předpovídej, jak se změní koncenmtrace vlivem různých zásahů nebo jejich kombinací

(přidání či odebrání vody, složky, roztoku) a vysvětli proč tomu tak bude.
 Připrav aktivitu pro přípravu roztoku dané koncentrace.
 Připrav a ověř postup pro změnu roztoku určité koncentrace na roztok jiné koncentrace.
 Zjisti, kdy je roztok nasycený s předpověz, jak se změní koncentrace když se kombinuje změna

množství vody a složky.

concentration-html-guide_en.pdf 

Příprava roztoků ředěním 

Ředění je proces kdy přidáváme více rozpouštědla k danému roztoku. Roztoky mohou být připraveny 
ředěním roztoků o známé vyšší koncentraci, tak, abychom získali roztok o nižší koncentraci. Pokud 
provádíme ředění, potom definované množství koncentrovaného roztoku je odměřeno, umístěno do 
odměrného válce požadovaného objemu a potřebné množství rozpouštědla je přidáno, až je dosaženo 
vyznačeného objemu (značky). 

Výpočet potřebného množství koncentrovaného roztoku pro přípravu ředěného roztoku je založen na 
předpokladu, že počet molů složky je stejný před a po ředění.  
n = c V, 
n…. množství složky v molech (mol) 
c……koncentrace roztoku v molech na litr (mol/ l) 
V…..objem roztoku v litrech (l) 



Protože se počet molů složky nemění, objem koncentrovaného roztoku může být určen podle 
postupu níže. 
n1 (počet molů před ředěním) = n2 (počet molů po ředění) 
c1V1 = c2V2 
V1 = c2V2/c1 
V1….daný objem koncentrovaného roztoku v litrech 
c1….. koncentrace daného roztoku nebo koncentrovaný roztok 
V2 …. konečný objem – objem ředěného roztoku v litrech 
c2 …...koncentrace výsledného (ředěného) roztoku 

Příklad 7: 

Příprava  500  ml  0,5 M kyseliny chlorovodíkové (HCl) ze 2 M roztoku HCl 
2 x V1 = 0,5 x 0,5 
V1 = 0,125 neboli 125 ml 

Objem  2 M HCl   je odměřen a umístěn do 500  ml odměrného válce, který obsahuje asi 250 ml 
destilované vody. Poté je přidáno tolik destilované vody, až je dosaženo značky 500 ml. Roztok je 
potřeba důkladně promíchat, abychom získali homogenní roztok 0,5 M HCl.  

Příklad 8:  

Ředění roztoku peroxidu vodíku (H2O2) 

Intenzita (síla) peroxidu vodíku je často vyjádřena objemem. To odpovídá objemu peroxidu vodíku 
a počtu objemových částí kyslíku, které mohou vzniknout v důsledku rozkladu. 
Peroxid vodíku se rozkládá na vodu (2H2O) a kyslík (O2)  

2H2O2 → 2H2O + O2 

 Jednotka objemu (1  ml) 20ti objemového peroxidu vodíku dá za vznik 20 objemových částí
(20  ml) plynného kyslíku

 Vezmeme-li 10  ml 20ti objemového peroxidu vodíku, rozkladem vznikne  20 x 10  ml= 200
ml plynného kyslíku

Běžně lze zakoupit  100 objemový (30% roztok) a 120 objemový (35% roztok) peroxid vodíku 
uvedených koncentrací. 20ti objemový (koncentrace 6%) je běžné ředění používané při laboratorních 
pracech ve školách. 

Výpočet pro přípravu 1 litru 20 objemového (6%) roztoku peroxidu vodíku ze 100 objemového (30%) 
roztoku. Objemová koncentrace 100 je počátečnáí koncentrace a 20ti objemová koncentrace je 
konečná. 
1 = c2V2 
V1 = c2V2/c1 = 20 x 1/100 ml = 200 ml 
Ke 200 ml peroxidu vodíku objemové koncentrace 100 je přidáno asi 500 ml destilované vody a 
poté ještě doplněno až na objem 1 litr. Ředěný roztok je třeba důkladně promíchat. 
Použití procentové koncentrace: V1 = 6% x 1/30% = 0,2 l = 200 ml 



Nasycené roztoky 

Rozpustnost složky je maximální množství, které může být rozpuštěno za určité teploty v určitém 
objemu daného rozpuštědla. Rozpustnost závisí na druhu látky a na teplotě. 
Nasycený roztok je takový, kdy za dané teploty se nemůže rozpustit žádná další látka.  

Rozpustnost většiny pevných látek se zvyšuje se zvyšující se teplotou, tedy nasycený roztok 
připravený za vysoké teploty bude obsahovat více rozpuštěné látky než kdyby byl připraven za nižší 
teploty. 
Křivka rozpustnosti srovnává množství látky, které se rozpustí v daném množství rozpouštědla při 
různých teplotách. Vetšinou je riozpouštědlěm voda a konacentrace je uváděna v gramech látky ve 
100 g rozpouštědla. Křivky jsou různé pro různé chemické látky. 

Příklad 9: 

Rozpustnost sacharózy při teplotě  20 oC je 20,9 g/100 ml vody. Rozpustnost 
sacharózy při teplotě t 100 oC je přibližně 500 g/100 ml vody. 

Chceme-li rozpustit  220 g sacharózy ve 100 ml vody při teplotě 20 oC, potom se 203,9 g rozpustí a 
vytvoří nasycený roztok a zbývajících 16,1 g se usadí na dně kádinky. Nerozpuštěná látka může být z 
roztoku odstraněna pomocí filtrace. 

Acidobazické roztoky 

Úkol: https://phet.colorado.edu/en/simulation/acid-base-solutions 
 Jak se liší silné a slabé kyseliny? Využij počítačového programu a najdi odpověď. Použij

papírový pH indikátor nebo použij elektrody a změř vodivost. Poté můžeš usoudit, jak
koncentrace ovlivní pH.

 Může slabý kyselý roztok mít stejné pH jako silný kyselý roztok?
 Dané kyseliny a zásady stejné koncentrace – porozumění jejich vlastností je určeno pomocí:

1. Míry disociace kyseliny nebo zásady ve vodě.
2. Určení všech molekul a iontů, které jsou přítomny v daném roztoku kyseliny či zásady.
3. Porovnání relativních koncentrací molekul a iontů ve slabém oproti silnému roztoku

kyseliny či zásady.
4. Popis shodných a odlišných vlastností silných a slabých kyselin a zásad.

 Demonstrovat porozumění koncentraci roztoků pomocí: 1. Popisu podobnosti a odlošnosti
mezi koncentrovaným a ředěným roztokem, 2. Porovnáním koncentrací všech molekul a iontů
v koncentrovaném a ředěném roztoku kyseliny nebo zásady.



 Použij sílu kyseliny či zásady a koncenzraci jejich roztoků pro vysvětlení: 1. Slovně či pomocí
obrázků popiš (grafy nebo nákresy molekul) co znamená, že máme koncentrovaný roztok
slabé kyseliny (nebo zásady) nebo koncetrovaný roztok silné kyseliny nebo zásady a další
kombinace. 2. Zkoumej různé kombinace síly/koncentrace, které vedou ke stejným hodnotám
pH.

 Popiš, jak lze pomocí běžných prostředků (pH metr, vodivost, pH indikátor) zjistit, zda roztok
je kyselina nabo zásada.

acid-base-solutions-html-guide.pdf 

Literatura: 

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 



Laboratorní pomůcky 

Chemický laboratorní stůl s pomůckami 

Obr. 1: Laboratorní pomůcky https://www.pngitem.com/middle/hJwbmo_general-chemistry-lab-drawer-
equipment- 
laboratory-equipment-in/ 



Obr. 2: Laboratorní sklo 



 kádinka  Ehrlenmayerova baňka  nálevka 

 byreta  dělená pipeta      objemová pipeta  odměrný válec 



 stojan na zkumavky  zkumavka  držák zkumavek 

 kelímek s víčkem 
 vypařovací miska  hodinová sklíčka 

 chemické kleště  míchací tyčinky 

Střička 
(vymývací láhev)  špachtle  filtrační papír 



 stojan a držáky 

 ochranné brýle  předvážky 

 Míchačka 

Obr. 3: Další laboratorní pomůcky 




