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Lěkcě CH2 – Přiodicka  soustava přvku  

 



Po prostudování této kapitoly budete:

 Znát historii vzniku tabulky

 Znát strukturu periodické tabulky

 Umět klasifikovat prvky

 Umět se orientovat v tabulce



Periodická tabulka prvků 

Periodická soustava prvků (též periodická tabulka) je grafické uspořádání všech známých 
chemických prvků do tabulky. Jsou řazeny podle jejich rostoucího atomového čísla a podobných 
vlastností. 

Historický přehled – klasifikace prvků 

V polovině 19. století bylo známo 64 chemických prvků, vědci v nich ale neviděli žádný systém, který 
by je nějakým způsobem seřadil. Do periodické tabulky je seřadil až ruský chemik Dmitrij Mendělejev 
a svou klasifikaci prezentoval před 150 lety – v březnu 1869. V současnosti tabulka čítá 118 prvků, 
přes devadesát z nich se přirozeně vyskytuje na Zemi a zbylé byly připraveny uměle. Pojmy prvek, 
sloučenina a směs vymezil už v roce 1661 anglický chemik Robert Boyl. Koncem 18. století už věda 
znala třiatřicet prvků, v roce 1868 už čtyřiašedesát a vědci se je snažili nějak seřadit. Předchůdců měl 
ruský vědec několik; první doložená tabulka pochází z roku 1772 a vytvořil ji Louis-Bernard Guyton 
de Morveau. 

Průlom ale přišel v Petrohradu. Před 150 lety, 6. března 1869, zveřejnil Mendělejev v časopise Ruské 
chemické společnosti svou práci „Vztah vlastností prvků k atomovým hmotnostem“. Zde zazněl i 
Mendělejevův periodický zákon: „Vlastnosti prvků jsou periodickou funkcí jejich atomových 
hmotností. Vlastnosti chemických prvků se pravidelně opakují.“ 

Předběhl tak i profesora univerzity v Tübingenu Lothara Meyera, jenž otiskl koncem téhož roku práci, 
ve které formuloval periodický zákon… a zveřejnil i tabulku. 

V původní Mendělejevově tabulce byly prvky podobných vlastností umístěny vedle sebe, nyní je 
tabulka členěna do vodorovných řad a svislých sloupců. Pochopení tabulky (tohoto „strašáka“ většiny 
humanitně zaměřených studentů) a zejména umístění jednotlivých prvků v soustavě je přitom 
základním předpokladem úspěchu při studiu chemie prvků. 

Vodorovné řady se nazývají periody a prvky jsou v nich řazeny vzestupně podle hodnoty protonového 
čísla. Svislé sloupce tabulky jsou skupiny prvků podobných vlastností (například alkalické kovy, 
halogeny, vzácné plyny a další). 

U jednotlivých prvků se v tabulce uvádí chemická značka, název, protonové číslo a další hodnoty. 
Tabulka také může napovědět, jak se mění vlastnosti prvků. Směrem z levého dolního rohu do pravého 
horního rohu tak například roste nekovový charakter prvků, což znamená, že kovy jsou v tabulce 
vlevo, postupně přechází v polokovy, poté nekovy a nakonec v plyny. 



Obr. 4: D. Mendělejev 
(https://kamenovo.cz/index.php/2018/04/23/puvodni-tabulka-prvku-mendelejeva-s-etherem-orgonem/) 

Podle jedné z legend na tabulku přišel Mendělejev během jízdy vlakem díky tehdy oblíbenému 
pasiánsu. Vyrobil si kartičky s názvy a vlastnostmi chemických prvků a pokoušel se je nějak logicky 
seřadit. 

Řešení údajně objevil, když u něj propukla chřipka a tóny Schumannova kvintetu E dur mu splynuly 
s chemickými prvky. V hudbě se tóny podobné zvukové kvality opakují v oktávách a Mendělejev 
dovodil, že se budou opakovat i kvality prvků. Z pravidelně se opakujících vlastností prvků pak 
vyvodil tzv. periodický zákon. 

Rok po oznámení objevu předložil tabulku přesnější, doplněnou o další prvky. Ve své tabulce navíc 
ponechal mnoho volných míst pro ještě neobjevené prvky. V roce 1870 předpověděl existenci prvků 
ekaaluminia (gallium), ekaboru (skandium) a ekasilicia (germanium), což bylo bráno se značnou 
skepsí. Když se však tyto prvky později skutečně podařilo objevit, dosáhl Mendělejev světového 
uznání. 

V roce 1913 britský fyzik Henry Moseley upřesnil periodickou soustavu v tom smyslu, že rozhodující 
pro postavení prvku v tabulce není jeho atomová hmotnost, ale protonové číslo. Nyní má tabulka 118 
prvků; jako dosud poslední do ní byl zařazen v roce 2016 transuran oganesson (Og), který je 
pojmenovaný podle ruského jaderného vědce Jurije Oganesjana 

D.I.Mendělejev

Dmitrij Ivanovič Mendělejev se narodil 8. února 1834 v sibiřském Tobolsku jako nejmladší ze 17 dětí. 
Se skvělými výsledky vystudoval na Petrohradském pedagogickém institutu Fakultu matematiky a 



fyziky, přednášel na Petrohradském technologickém institutu a jako docent a později jako profesor 
působil na předchůdkyni dnešní Petrohradské státní univerzity. 

Napsal učebnici Základy chemie, v Petrohradu založil a vedl Ústav měr a vah a přednášel také v 
Německu a ve Francii. Jeho tvůrčí i společenská činnost navíc nezůstávala jen u chemie; publikoval 
na pět set prací, například o původu ropy a o jejím průmyslovém zpracování, o roztocích, o čištění 
odpadních vod, organizaci zemědělství, věnoval se i aeronautice či demografii.  

Náruživý kuřák a piják čaje byl dvakrát ženatý a rozvod byl údajně jedním z důvodů, proč nebyl přijat 
do Ruské akademie věd. Přitom byl členem desítek zahraničních akademií věd. Nedočkal se ani 
Nobelovy ceny, krátce před smrtí mu údajně „utekla“ o jeden hlas. Mendělejev zemřel 2. února 1907 
šest dní před svými 73. narozeninami na infarkt. 

Dnes Mendělejevovo jméno nese kráter na Měsíci, minerál mendelevit či 101. prvek mendelevium. V 
českých zemích se o slávu ruského vědce zasloužil chemik Bohuslav Brauner, kvůli kterému také 
Mendělejev v roce 1900 navštívil Prahu. 

https://www.youtube.com/watch?v=d-A8aHxjRvg 

Zapamatujte si – periodický zákon 

 Fyzikální a chemické vlastnosti prvků jsou periodicky závislé na atomové hmotnosti prvků.

 Po objasnění struktury elektronového obalu a významu protonového čísla byla formulace
periodického zákona pozměněna na znění používané dnes: 

Fyzikální a chemické vlastnosti prvků jsou periodickou funkcí jejich protonového čísla. 

Periodická tabulka - struktura 

Prvky jsou uspořádány podle svých atomových hmotností. Přesná atomová hmotnost však není zcela 
signifikantní pro postavení prvku v tabulce. To ukazuje existence izotopů – atomů se stejným 
atomovým číslem ale různou atomovou hmotností. Chemické vlastnosti izotopů jsou obecně stejné a 
všechny izotopy daného prvku zaujímají v tabulce stejné místo navzdory odlišné atomové hmotnosti. 

Prvky jsou v nejpoužívanější tabulce uspořádány do 

sedmi řad nazývaných periody a 

osmnácti sloupců nazývaných skupiny. 

Aby tabulka nebyla příliš dlouhá, vyčleňuje se z 6. periody 14 prvků následujících za 
lanthanem (tzv. lanthanoidy) a ze 7. periody 14 prvků následujících za aktiniem (tzv. aktinoidy) na 



zvláštní řádky, které se připojují do dolní části periodické tabulky. V tabulce je toto vyčlenění 
vhodným způsobem naznačeno (např. tučnou nebo dvojitou linkou za lanthanem a aktiniem).  

Periody jsou vodorovné řady. Je jich 7 a jsou označeny číslicemi 1 až 7. Číslo periody udává, 
v kolika vrstvách se nacházejí elektrony v elektronovém obalu atomu. Ve všech periodách jsou prvky 
seřazeny podle vzrůstajícího atomového čísla zleva doprava. 

 1. perioda

Obsahuje jen 2 prvky (vodík a helium). 

 2. a 3. perioda

Obsahují 8 prvků (2. lithium až neon, 3. sodík až argon). 

 4. a 5. perioda

Obsahují 18 prvků (4. draslík až krypton, 5. rubidium až xenon). 

 6. perioda

Obsahuje 32 prvků (cesium až radon). 

 7. perioda

Obsahuje 32 prvků (francium až ununbium), dosud nebyly všechny objeveny. 

Skupiny 

Skupiny jsou svislé sloupce v periodické tabulce prvků. Označují se buď římskými číslicemi a 
písmeny ( I.A – VIII.A a I.B – VIII.B), nebo arabskými číslicemi 1 -18. Písmeno A 
označuje nepřechodné prvky, písmeno B prvky přechodné. Římská číslice udává počet elektronů ve 
valenční vrstvě. Prvky se skupinách se vyznačují podobnými vlastnostmi. Některé skupiny mívají i 
speciální názvy: 

 I. A. skupina – Alkalické kovy

 II. A. skupina – Kovy alkalických zemin

 VI. A. skupina - Chalkogeny

 VII. A. skupina – Halogeny

 VIII. A. skupina – Vzácné plyny

Z umístění prvku v tabulce, může odhadnout jeho základní vlastnosti, jako například relativní 
atomovou hmotnost, elektronegativitu, vodivost, charakteristické oxidační číslo nebo hustotu. Dále 
zde můžeme nalézt informace o počtu protonů v jádře a složení elektronového obalu. 

Číslo skupiny odpovídá počtu valenčních elektronů. 

Číslo periody odpovídá počtu elektronových vrstev. 

Většina prvků (asi 80) jsou kovy (znázorněny modře). Všechny kovy mají některé společné vlastnosti: 

 dobře vedou elektrický proud a teplo



 při laboratorní teplotě jsou to pevné látky (kromě rtuti) s vysokou teplotou tání

 většinou jsou kujné a tažné (můžeme z nich vyrobit např. dráty)

Jen pětina prvků jsou nekovy (znázorněny žlutě). 

 kromě uhlíku jsou špatnými elektrickými a tepelnými vodiči

 většinou mají nízké teploty tání (jedenáct prvků je plynných, jeden je kapalina)

 nelze je tvarovat kováním, protože jsou křehké a snadno se lámou

Některé prvky jsou polokovy (znázorněny růžově). 

 vzhledem připomínají kovy, ale vlastnostmi se podobají více nekovům

 Většina prvků jsou pevné látky (znázorněny modře)

 Pouze 2 prvky jsou za normální teploty a tlaku kapaliny - brom a rtuť (znázorněny žlutě).

 Některé prvky jsou za normální teploty a tlaku plyny (znázorněny bíle).

o Vzácné plyny tvoří samostatné atomy, které se neslučují v molekuly.

o Ostatní plyny (vodík, dusík, kyslík, fluor, chlor) tvoří dvouatomové molekuly H2, N2,
O2, F2 a Cl2. 

 2. perioda: Líbal Bedřich Boženu Celou Nahou Fuj Nestydo

I.A Hanu Líbal Na Kolínka Robustní Cestář Franc 

II.A Běžela Magda Caňonem Srazila Banán Ramenem

III.A Byl Aljoša Gagarin Indická Tlama?

IV.A Co Si Germáni Snědli Pak blili

V.A Náš Pan Asistent Sbalil Biletářku

VI.A Ó Slečno Sejměte Též Podprsenku

VII.A Flegmatik Cloumal Bránou I Atletem

VIII.A Herbert Nechce Armádní Krasavici Xenii Ranit
 

III.B Scotland Yard Lapil Anglického Cestáře

IV.B Tíží Zrůdný Hafan Théby

V.B V Niobii Taví Protaktinium

VI.B Cromagnonci Mořili Waldemara

VII.B Mnohá Technika Rezaví

VIII.B Ferda Computer Ničí

Rumem Rohlík Podlej 

Osmdesát Irských Pláteníků 

I.B Cucej Agave Aurelie 

II.B Zničený Cadeřník Hugo



 Lanthanoidy:
Laciné Ceny Prasat Nedovolily Prometheovi Smésti Europu Gdyž Théby Dýchaly Horkou E
rotikou Tmavými Ybiškovými Loukami 

 Actinoidy:
Osmdesát 
devět Activních Thébanů Páchalo Ukrutné Nepřístojnosti Půjčujíce Americký Camýk Bokak
otorskému Calífovi Esteticky Formujíce Mladého Noblemana Laworovicou 

http://www.zschemie.euweb.cz/atomy/atom21.html 

Čteme tabulku 

Periodická tabulka obsahuje velké množství důležitých informací: 

Atomové číslo: Počet protonů v atomu odpovídá atomovému  číslu daného prvku. Počet protonů 
definuje prevek a také jeho vlastnosti. Například atom uhlíku má 6 protonů, vodíkový atom má jeden 
a atom kyslíku má 8 protonů.  
Značka atomu: Značka atomu (značka prvku) je zkratka pro označení prvku na základě jeho názvu t 
("C" pro uhlík -  carbon, "H" pro vodík -  hydrogen,  "O" pro kyslík - oxygen, atd.). Tyto symboly 
(značky) jsou užívány mezinárodně, mnohdy je označení prvku neočekávané – např. Tungsten má 
značku W, protože jeho jiný název je wolfram, také značka zlata je Au odvozená z latinského názvu 
zlata aurum. 
Atomová hmotnost: Standardní atomová hmotnost prvku je průměrná hmotnost prvku vyjádřená v 
jednotkách atomové hmotnosti (amu). Jednotlivé atomy mají hmotnost vždy vyjádřenou jako násobek 
atomové hmotnostní jednotky, ale v periodické tabulce jsou hmotnosti uváděny s desetinnými místy, 
protože se jedná o průměrnou hodnotu atomových hmotností všech izotopů daného prvku.  Průměrný 
počet neutronů daného prvku zjistíme odečtením počtu protonů (atomové číslo) od atomové 
hmotnosti.

Atomová hmotnost pro prvky 93-118: Pro prvky, které se nacházejí v přírodě, je atomová hmotnost 
počítána jako průměrná hodnota všech izotopů daného prvku. Ale pro laboratorně připravené trans 
urany  - prvky s atomovým číslem větším než 92 – neexistuje přirozená variabilita. Úmluva je taková, 
že se použije atomová hmotnost izotopu s nejdelší dobou života. Tato hodnota není definitivní, neboť 
je možné v budoucnu najít nový izotop s delší dobou života.  
V této kategorii se nacházejí supertěžké prvky nebo ty s atomovým číslem vyšším než 104. Čím větší 
je jádro tomu (roste s počtěm protonů), tím méně stabilní je daný prvek. Podle Mzinárodní unie pro 
chemii (IUPAC) jsou tyto prvky nestálé, mají dobu života v řádu milisekund a rozpadají se na lehčí 
prvky. Například supertěžké prvky 113, 115, 117 a 118 byly potvrzeny unií IUPAC. Současné 
názvolsoví: 

 113: ununtrium (Uut), nihonium (Nh)
 115: ununpentium (Uup), moscovium (Mc)
 117: ununseptium (Uus), tennessine (Ts)
 118: ununoctium (Uuo), oganesson (Og)



Interactive  periodic table https://www.chemickeprvky.cz/ 



Obr. 5: Periodické tabulky 



Obr. 6: Elektronová afinita 

Elektronová afinita (někdy též elektroafinita) je množství energie, které se uvolní, když 
neutrální atom nebo molekula získá elektron z vnějšku. Elektrony jsou snadněji vázány takovými 
atomy, jejichž elektronová valenční vrstva je zaplněna téměř jako valenční vrstva vzácného 
plynu (oktetové pravidlo). 

Po přijetí elektronu prvkem v základním stavu vzniká aniont. Anionty snadno tvoří prvky s velkou 
elektronovou afinitou (například halogenidy F, Cl, Br, I), kationty prvky s nízkou elektronegativitou 
(například alkalické kovy Li, Na, K, Rb). 

S růstem atomového čísla elektronové afinity klesají v každé skupině periodické tabulky a rostou v 
každé periodě této tabulky. 

Hlavní rozdíl mezi elektronovou afinitou a ionizační energií je ten, že elektronová afinita udává 
množství energie uvolněné při získání elektronu atomem, zatímco ionizační energie udává množství 
energie potřebné k odstranění elektronu z atomu. Ionizační energie vyjadřuje snahu atomu nebo iontu 



udržet si elektron, tedy „sílu“ jakou je elektron vázán v elektronovém obalu. Větší ionizační energie 
znamená obtížnější odtržení elektronu z atomu. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektronov%C3%A1_afinita 

Další infromace: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Periodic_table#/media/File:Klechkovski_rule.svg 
https://www.acs.org/content/acs/en/education/whatischemistry/periodictable/educational-resources-
for-ages-18-22.html 
https://www.lenntech.com/periodic/periodic-chart.htm 

Izotopy 

 Atomy, které mají stejný počet protonů, ale liší se v počtu neutronů, se nazývají izotopy.
 Izotopy daného prvku se liší atomovou hmotností.
 Relativní zastoupení izotopu říká, kolik procent atomů s danou atomovou hmotností se nachází v

přirozeně se vyskytujícím vzorku prvku. 
 Průměrná atomová hmotnost je vážený průměr vypočítaný jako součet součinů relativních

zastoupení izotopů prvku a jejich atomové hmotnosti. 
 Relativní zastoupení každého izotopu lze určit pomocí hmotnostní spektrometrie.
 V hmotnostním spektrometru dochází k ionizaci atomů a molekul pomocí vysokoenergetického

elektronového paprsku, a poté k vychýlení iontů při průchodu magnetickým polem v závislosti na 
jejich poměru hmotnosti k náboji (m/zm/zm, slash, z). 

Struktura atomu 
Všechno se skládá z atomů. Tyto malé stavební kameny hmoty tvoří obrazovku vašeho počítače nebo 
telefonu, židli, na které sedíte, a dokonce i vaše tělo. Pokud bychom se na atomy podívali dostatečně 
zblízka, tak bychom viděli, že jsou tvořeny ještě menšími částicemi nazývanými subatomární částice. 
Existují tři hlavní typy subatomárních částic: protony, neutrony a elektrony. Proton má náboj +1, 
elektron má náboj −1 a neutron má náboj 0. Protony a neutrony se nachází v jádře v centru atomu, 
zatímco elektrony se vyskytují v orbitalech, které obklopují jádro. Jelikož mají elektrony záporný 
náboj, tak jsou silně přitahovány ke kladně nabitým protonům v jádře. 
Částice, které tvoří atom, můžeme znázornit pomocí následujícího zjednodušeného diagramu (v tomto 
případě se jedná o neutrální atom helia): 



Obr.7: Neutrální atom helia. Protony a neutrony se nachází v jádře, ale elektrony jsou "na oběžné 
dráze" kolem jádra. Obrázek převzat z Wikispaces, CC BY-SA 3.0. 

Bohrův model atomu helia

Podle tohoto diagramu obsahuje atom helia dva protony, dva neutrony a elektrony. Počet protonů a 
elektronů dává smysl: atomové číslo helia je 2, takže všechny atomy helia musí mít v jádře dva 
protony (jinak by se jednalo o atom jiného prvku!). A protože se jedná o neutrální atom, tak musí 
obsahovat dva elektrony, aby vyvážily kladný náboj jádra. Ale co počet neutronů?

Zamyslete se! 

Mají všechny atomy helia ve svém jádře dva neutrony?
[Jakou roli vlastně v atomu hrají neutrony?] 

Ukazuje se, že nemají! Víme, že atomy s rozdílným počtem protonů v jádře jsou atomy různých prvků. 
To samé ale neplatí o neutronech: atomy stejných prvků mohou mít rozdílný počet neutronů v jádře a 
stále si zachovat svou identitu. Takové atomy známe jako izotopy a jeden prvek může mít mnoho 
různých izotopů. 
Slovo izotop je odvozeno ze starověké řečtiny: předpona izo- znamená "stejný," zatímco -top (z 
řeckého slova topos) znamená "místo." Izotopy stejného prvku obsahují vždy stejný počet protonů, a 
proto se nachází na stejném místě v periodické tabulce prvků. Nicméně, protože izotopy obsahují 
rozdílný počet neutronů, každý izotop má typickou atomovou hmotnost. 

Protony v jádře se navzájem odpuzují. Toto odpuzování je neutralizováno silnými jadernými silami, 
které působí na protony a neutrony v jádře a přispívají k tomu, že drží pohromadě. Aby bylo jádro 
stabilní, tak silné jaderné síly musí být větší než vzájemné odpuzování protonů. Jak se ukazuje, tato 
rovnováha sil závisí na přesně daném poměru neutronů k protonům v jádře. 



Hmotnosti částic a unifikované atomové hmotnostní jednotky 

Jak vyjádříme hmotnost jednoho atomu? Protože jsou atomy velmi malé (a subatomární jednotky ještě 
menší!), nemůžeme pro vyjádření hmotnosti těchto částic použít běžné jednotky jako jsou gramy nebo 
kilogramy. Z tohoto důvodu přišli vědci s unifikovanou atomovou hmotnostní jednotkou nebo 
také \text{u}ustart text, u, end text, která nám o hmotnosti umožní přemýšlet v atomovém nebo 
molekulárním měřítku. 
Z definice vyplývá,že 1 u se rovná přesně dvanáctině hmotnosti jednoho neutrálního atomu uhlíku -
12, který je nejčastějším izotopem uhlíku. Číslo za pomlčkou 12, je součtem protonů a neutronů 
nacházejících se v tomto konkrétním izotopu. 
Používání unifikované atomové hmotnostní jednotky nám umožňuje mnohem snáze porovnat a 
porozumět hmotnosti těchto částic. Například vidíme, že hmotnosti protonů a neutronů 
jsou mnohem větší než hmotnosti elektronů (abychom byli přesní, tak téměř 2000krát!). To znamená, 
že většina hmotnosti atomu se nachází uvnitř jádra. 
Ve skutečnosti se ukazuje, že hmotnost elektronu je v porovnání s hmotnostmi protonů a neutronů tak 
malá, že příspěvek elektronů k celkové hmotnosti atomu můžeme považovat za zanedbatelný. Takhle 
se dá elegantně říct, že když počítáme hmotnost atomu nebo molekuly, tak můžeme bez obav zanedbat 
hmotnosti elektronů. Někdy můžeme tyto výpočty dále zjednodušit, když předpokládáme, že 
hmotnost protonů a neutronů je přesně 1u.  

Hmotnostní (nukleonové) číslo a zápis izotopů 

Teď když chápeme rozdíly v nábojích a hmotnostech protonů, neutronů a elektronů, tak se můžeme 
zaměřit na koncept hmotnostního čísla. Těm se také říká nukleonová čísla. Z definice vyplývá, 
že hmotnostní číslo atomu je jednoduše rovno počtu protonů plus počtu neutronů v jádře. 



Hmotnostní číslo = počet protonů+počet neutronů 

Stejně jako protonové číslo udává, o jaký prvek se jedná, tak můžeme o hmotnostním čísle uvažovat 
tak, že charakterizuje konkrétní izotop prvku. V praxi se běžně izotopy prvků zapisují jako "název 
prvku-hmotnostní číslo", jak jsme již viděli u uhlíku-12. 
Důležité také je, že hmotnostní číslo izotopu můžeme využít pro výpočet počtu neutronů v jádře. 
Použijme například hmotnostní číslo uhlíku-12 a výše uvedenou rovnici, abychom vypočítali, kolik 
neutronů se nachází v jednom uhlíku-12. Po úpravě rovnice, abychom si vyjádřili počet neutronů, 
získáme:

Neutrony = hmotnostní číslo – protony = 12 – 6 = 6 

Takže atom uhlíku-12 má v jádře 6 neutronů. 

Dalším možným způsobem, kterým chemici běžně zapisují izotopy, je izotopový zápis známý také 
jako jaderný zápis. Izotopový zápis ukazuje protonové číslo, hmotnostní číslo a náboj izotopu v 
jednom znaku. Například se podívejme na izotopový zápis neutrálního vodíku-3 a hořčíkového-
24 kationtu: 

Obr. 8: Izotopový zápis helia-4 a hořčíku-24. 
Izotopový zápis neutrálního vodíku-3 (vlevo) a kationtu hořčíku-24 s nábojem 2+ (vpravo). 

Jak vidíme, tak chemické značky pro vodík a hořčík jsou napsané ve středu zápisu izotopu. Na levé 
straně těchto značek je protonové a hmotnostní číslo daného izotopu a napravo je jeho celkový náboj. 
Celkový náboj není uveden pro neutrální atomy jako je například výše uvedený vodík-3. 

Atomová hmotnost versus hmotnostní číslo 

Hmotností (nukleonové) číslo izotopu úzce souvisí s atomovou hmotností, což je hmotnost izotopu 
vyjádřená v jednotkách  u. Jelikož jsou hmotnosti protonu a neutronu velmi blízko 1u, tak je atomová 
hmotnost izotopu téměř stejná s jeho hmotnostním číslem. Nicméně tato dvě čísla nezaměňuj! 
Hmotnostní čísla jsou vždy celá čísla (jelikož jádro obsahuje vždy celá čísla protonů a neutronů) a 
většinou se zapisují bez jednotek. Naopak atomové hmotnosti téměř nikdy celá čísla nejsou (pokud 
nebyla zaokrouhlena) a vždy se uvádějí s jednotkami hmotnosti (u) . 
Další pojem, který často mate studenty podobně jako atomová hmotnost a hmotnostní číslo, 
je průměrná atomová hmotnost (někdy se o ní mluví jako o váze atomu), což je příbuzný pojem.



Relativní zastoupení a průměrná atomová hmotnost 

Existují dva stabilní izotopy chloru: chlor-35 a chlor-37. 
Atomová hmotnost chloru-35 je 34,97u a atomová hmotnost chloru-37je 36,97u  A teď se podívejte 
na periodickou tabulku prvků a uvidíte, že hmotnost chloru je 35,45u. Kde se vzalo tohle číslo? 
Pokud jste tipovali, že se jedná o průměrnou hmotnost chloru, tak máte pravdu. Ve skutečnosti jsou 
všechny hmotnosti uvedené v periodické tabulce prvků průměrnými hmotnostmi založenými na 
atomových hmotnostech a přirozeném zastoupení stabilních izotopů daného prvku. Tyto průměrné 
hmotnosti nazýváme průměrné atomové hmotnosti nebo v některých učebnicích také váha atomu. 

Zamyslete se! 
[Proč nejsou v periodické tabulce u hmotností uvedeny jednotky?] 

Přísně vzato, hmotnosti prvků uvedené v periodické tabulce jsou relativní (ne průměrné) atomové 
hmotnosti. Relativní atomová hmostnost prvku se vypočítá vydělením průměrné atomové 
hmotnosti 1u. Výsledkem toho jsou relativní atomové hmotnosti bez jednotek. Nicméně pro naše 
potřeby můžeme relativní hmotnosti uvedené v periodické tabulce považovat za rovnocené 
průměrným atomovým hmotnostem prvků s jednotkami  u. 
Pojďme se ještě zamyslet nad průměrnou atomovou hmotností chloru. Pokud průměrná atomová 
hmotnost chloru-35 a chloru-37 je 34,9734 a 36,97u v tomto pořadí, tak proč není průměrná atomová 
hmotnost chloru průměr těchto dvou hodnot? 
Odpověď na tuto otázku souvisí s tím, že se izotopy liší v relativním zastoupení, což znamená, že 
některé izotopy se na Zemi přirozeně vyskytují více než jiné. V případě chloru má chlor-35 relativní 
zastoupení 75,76%, zatímco chlor-37 má relativní zastoupení 24,24%. Typicky se to uvádí v 
procentech, což znamená, že relativní zastoupení všech stabilních izotopů daného prvku dají vždy v 
součtu 100%. Průměrná atomová hmotnost je vlastně vážený průměr vypočítaný z těchto hodnot. 
Abychom si to lépe přiblížili, tak teď vypočítáme průměrnou atomovou hmotnost chloru. 

Relativní zastoupení můžeme určit experimentálně pomocí metody zvané hmotnostní 
spektrometrie. 



Obr. 9: Schéma hmotnostního spektrometru. 
Schéma hmotnostního spektrometru. Vzorek je nastříknut do přístroje, v ohřívači vypařen a následně ionizován 
paprskem vysoce energetických elektronů. Vzniklé ionty jsou elektrickými deskami urychleny a následně před 
nárazem do detektoru vychýleny magnetickým polem. Obrázek získán z: "Atomic Structure and Symbolism: Figure 
5" v OpenStax Chemistry, CC BY 4.0. 

V hmotnostní spektrometrii je vzorek obsahující námi sledované atomy nebo molekuly vstříknut do 
hmotnostního spektrometru. Vzorek—typicky rozpuštěný ve vodě nebo v organickém rozpouštědle—
je v ohřívači okamžitě převeden na plynnou fázi a takto odpařený vzorek je následně ostřelován 
vysoce energetickými elektrony. Tyto elektrony mají dostatek energie na to, aby vyrazily elektrony z 
atomů vzorku, čímž vzniknou kladně nabité ionty. Tyto ionty jsou pak urychleny průchodem kolem 
elektrických desek a následně vychýleny magnetickým polem (Obrázek 3). 
Rozsah, o který je každý ion vychýlen, závisí na jeho rychlosti a náboji. Ionty, které se pohybují 
pomaleji (tj. těžší ionty) jsou vychýleny méně, zatímco ionty, které se pohybují rychleji (tj. lehčí ionty) 
jsou vychýleny více. (Zkuste si to představit tak, že síla, kterou potřebujete k zrychlení bowlingové 
koule je mnohem větší než síla nutná k zrychlení tenisového míčku!) Magnetické pole navíc vychyluje 
ionty s větším nábojem více než ionty s menším nábojem. 
Rozsah, o který je ion vychýlen, je nepřímo úměrný jeho poměru hmotnosti k náboji m/z, kde m je 
hmotnost iontu a z je jeho náboj. Po vychýlení dorazí ionty k detektoru hmotnostního spektrometru, 
který měří dvě veličiny: (1) poměr m/z každého iontu a (2) kolik je ve vzorku iontů s daným m/z. 
Relativní zastoupení daného iontu ve vzorku můžeme vypočítat jako podíl počtu iontů s 



daným m/z poměrem a celkovým počtem detekovaných iontů. Na konci experimentu vytvoří 
přístroj hmotnostní spektrum daného vzorku, což je graf relativního zastoupení versus m/z. 

Shrnutí 

 Atomy, které mají stejný počet protonů, ale liší se v počtu neutronů, se nazývají izotopy.
 Izotopy daného prvku se liší atomovou hmotností.
 Relativní zastoupení izotopu říká, kolik procent atomů s danou atomovou hmotností se nachází v

přirozeně se vyskytujícím vzorku prvku. 
 Průměrná atomová hmotnost je vážený průměr vypočítaný jako součet součinů relativních zastoupení

izotopů prvku a jejich atomové hmotnosti. 
 Relativní zastoupení každého izotopu lze určit pomocí hmotnostní spektrometrie.
 V hmotnostním spektrometru dochází k ionizaci atomů a molekul pomocí vysokoenergetického

elektronového paprsku, a poté k vychýlení iontů při průchodu magnetickým polem v závislosti na 
jejich poměru hmotnosti k náboji (m/z). 

 Hmotnostní spektrum vzorku ukazuje na ose y relativní zastoupení iontů a na ose x poměr jejich m/z.
Pokud pro všechny ionty platí, že z = 1, pak osa x může být vyjádřena také v jednotkách atomové 
hmotnosti (u). 

https://cs.khanacademy.org/science/obecna-chemie/xefd2aace53b0e2de:atomy-a-
jejich-vlastnosti/xefd2aace53b0e2de:hmotnostni-spektrometrie-prvku/a/isotopes-and-mass-
spectrometry 

Historicky byly jednotky u, amu, m definovány trošku jinak. Nicméně dnes se často používají jako 
synonyma. 

Zamyslete se:  

Hmotnostní číslo  4, náboj 2+, atomové číslo 2 :    He  

Hmotnostní číslo  24, náboj 2+, atomové číslo 12: Mg  



Úkol 

Bylo zjištěno, že vzorek magnezia obsahuje 78.70%  24Mg atomů (hmotnost 23.98 amu), 10.13% 
25Mg atomů (hmotnost 24.99 amu), a 11.17%  26Mg atomů (hnmotnost 25.98 amu). Vypočítejte 
průměrnou atomovou hmotnost atomu Mg. (24.31 amu) 

Prostudujte: 

https://phet.colorado.edu/en/simulation/build-a-molecule 

https://phet.colorado.edu/en/simulation/build-an-atom 

build-an-atom-html-guide.pdf 

https://phet.colorado.edu/en/simulation/isotopes-and-atomic-mass 

isotopes-and-atomic-mass-html-guide_en.pdf 

Výpočet procentuálního zastoupení prvku 

Chlór vyskytující se přirozeně sestává z chlóru 35Cl (hmotnost 34,96885 amu) chlóru 37Cl (hmotnost 
36,96590 amu), s proměrnou hmotností 35,453 amu. Jaké je procentuální složení chlóru vzhledem k 
zastoupení těchto izotopů? 

Řešení 
Průměrná hmotnost chlóru je část  35Cl krát hmotnost  35Cl plus část 37Cl krát hmotnost  37Cl. 
Průměrná hmotnost  = (zlomek 35 Cl × hmotnost 35 Cl) + (zlomek 37 Cl × hmotnost 37 Cl) 
Označíme-li x zlomek představující část 35Cl, potom část  37Cl ja dána jako 1,00 − x. 
Po dosazení do vztahu pro průměrnou hmotnost máme: 
35,453 amu = (x × 34,96885 amu) + [(1,00 − x) × 36,96590 amu] 
35,453 = 34,96885x + 36,96590 – 36,96590x 
1,99705x = 1,513 
x = 1,513/1,99705 = 0.7576 
x = 0.7576, , to znamená, že  1,00 – 0,7576 = 0,2424. Odtud plyne, že clór se skládá ze 75,76% 35Cl 
a 24,24% 37Cl. 
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