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Prí rodné  védy – prémosténié védomostí  
Č asť ČH3 – Čhémické  réakcié 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V tejto kapitole sa dozviete viac o: 

 Vyrovnávaní chemických rovníc

 Acido-bázických reakciách

 Vyrovnávaní redoxných reakcií



 

 

Chemické reakcie 
 

1. Látky podliehajúce reakcii sa nazývajú reaktanty a ich vzorce sú umiestnené na ľavej strane 

rovnice. 

2. Látky generované reakciou sa nazývajú produkty a ich vzorce sú umiestnené na pravej 

strane rovnice. 

3. Znamienka plus (+) oddeľuje jednotlivé vzorce reaktantov a produktov a šípka (⟶) 

oddeľuje reaktantovú a produktovú (ľavú a pravú) stranu rovnice. 

4. Relatívne počty jednotlivých reagujúcich látok a produktov sú reprezentované 

koeficientmi (čísla umiestnené bezprostredne vľavo od každého vzorca). Koeficient 1 sa 

spravidla vynecháva. 

 

V bežnej praxi sa používa v chemickej rovnici najmenšia hodnota koeficientov v celých číslach. 

Tieto koeficienty predstavujú relatívny počet reaktantov a produktov, a preto ich možno správne 

interpretovať ako pomery. Metán a kyslík reagujú za vzniku oxidu uhličitého a vody v pomere 

1:2:1:2. Tento pomer je dodržaný, ak sú počty jednotlivých molekúl 1-2-1-2 alebo 2-4-2-4 alebo 

3-6-3-6 a tak ďalej. Podobne môžu byť tieto koeficienty interpretované s ohľadom na akúkoľvek 

jednotku množstva (počtu) a preto je možné túto rovnicu správne prečítať mnohými spôsobmi, 

vrátane: 

 Jedna molekula metánu a dve molekuly kyslíka reagujú za vzniku jednej molekuly oxidu 

uhličitého a dvoch molekúl vody. 

 Jeden tucet molekúl metánu a dva tucty molekúl kyslíka reagujú za vzniku jedného tuctu 

molekúl oxidu uhličitého a dvoch tuctov molekúl vody. 

 Jeden mol molekúl metánu a 2 moly molekúl kyslíka reagujú za vzniku 1 molu molekúl 

oxidu uhličitého a 2 molov molekúl vody. 

 

 

 



 

 

Vyrovnávaní chemických rovníc 

Každá rovnica musí byť v súlade so zákonom zachovania hmotnosti, ktorý možno potvrdiť 

jednoduchým súčtom počtu atómov na oboch stranách rovnice a porovnaním týchto počtov, aby 

sa zaistilo, že sú rovnaké. Počet atómov pre daný prvok sa vypočíta vynásobením koeficientu 

akéhokoľvek vzorca, ktorý obsahuje tento prvok, dolným indexom prvku vo vzorci. Ak sa prvok 

nachádza vo viac ako jednom vzorci na danej strane rovnice, je potrebné vypočítať počet atómov 

zastúpených v každom z nich a potom ich sčítať. Napríklad oba druhy produktu v príkladovej 

reakcii, CO2 a H2O, obsahujú prvok kyslík a preto počet atómov kyslíka na produktovej strane 

rovnice je 

 1CO2+2H2O = 4 atómy kyslíka 

Rovnica pre reakciu medzi metánom a kyslíkom za vzniku oxidu uhličitého a vody je podľa 

tohto prístupu vyrovnaná: 

CH4+2O2⟶CO2+2H2OCH4+2O2⟶CO2+2H2O 

 

Prvok         Reaktanty         Produkty      Vyrovnané? 

C                          1 × 1 = 1         1 × 1 = 1      1 = 1, áno 

H       4 × 1 = 4         2 × 2 = 4      4 = 4, áno 

O       2 × 2 = 4         (1 × 2) + (2 × 1) = 4      4 = 4, áno 

Vyrovnaná chemická rovnica môže byť často odvodená z kvalitatívneho popisu určitej chemickej 

reakcie pomerne jednoduchým spôsobom. Ako príklad uveďme rozklad vody za vzniku 

molekulárneho vodíka a kyslíka. Tento proces je kvalitatívne reprezentovaný nevyrovnanou 

chemickou rovnicou: 

H2O⟶H2+O2(nevyrovnaná rovnica) 

Porovnaním počtu atómov H a O na oboch stranách tejto rovnice potvrdíme jej nerovnováhu: 

Prvok   Reaktanty    Produkty      Vyrovnané? 

H   1 × 2 = 2    1 × 2 = 2             2 = 2, áno 

O   1 × 1 = 1    1 × 2 = 2      1 ≠ 2, nie 

Počet atómov H na strane reaktantov a na strane produktov je rovnaký, ale počet atómov O nie je. 

Na dosiahnutie rovnováhy je možné koeficienty rovnice podľa potreby zmeniť. Nezabudnite však, 

že dolné indexy vzorcov definujú čiastočne identitu látky, a preto ich nemožno zmeniť bez zmeny 

kvalitatívneho významu rovnice. Napríklad zmena vzorca reaktantu z H20 na H2O2 by priniesla 

rovnováhu v počte atómov, ale tým sa zmení aj identita reaktantu (teraz je to peroxid vodíka, a nie 

voda). Bilanciu atómu O je možné dosiahnuť zmenou koeficientu H2O na 2. 

2H2O⟶H2+O2 (nevyrovnaná rovnica) 

 

Prvok      Reaktanty       Produkty       Vyrovnané? 

H                     2 × 2 = 4       1 × 2 = 2       4 ≠ 2, nie 

O      2 × 1 = 2       1 × 2 = 2       2 = 2, áno 



 

 

Rovnováha atómu H bola touto zmenou narušená, ale dá sa ľahko obnoviť zmenou koeficientu 

pre produkt H2 na 2. 

2H2O⟶2H2+O2 (vyrovnaná) 

 

Prvok     Reaktanty      Produkty      Vyrovnané? 

H     2 × 2 = 4      2 × 2 = 4      4 = 4, áno 

O     2 × 1 = 2      1 × 2 = 2      2 = 2, áno 

Takto uvedené koeficienty poskytujú rovnaký počet atómov H a O na strane reaktantov a 

produktov a rovnica je preto vyrovnaná: 

2H2O⟶2H2+O2 

 

Príklad 1 

Vyrovnávanie chemických rovníc 
Napíšte rovnicu pre reakciu molekulárneho dusíka (N2) a kyslíka (O2) za vzniku oxidu dusnatého. 

Riešenie 

Najprv je potrebné zapísať rovnicu, aj keď nevyrovnanú: 

N2+O2⟶N2O5 (nevyrovnaná) 

Potom je potrebné spočítať počet každého typu atómu prítomného v nevyváženej rovnici. 

Prvok   Reaktanty   Produkty    Vyrovnané? 

N   1 × 2 = 2   1 × 2 = 2    2 = 2, áno 

O   1 × 2 = 2   1 × 5 = 5    2 ≠ 5, nie 

Aj keď je dusík vyrovnaný, na vyrovnanie počtu atómov kyslíka sú potrebné zmeny koeficientov. 

Na vyrovnanie počtu atómov kyslíka by bolo rozumným prvým pokusom zmeniť koeficienty pre 

O2 a N2O5 na celé čísla, ktoré poskytnú 10 atómov kyslíka (najmenší spoločný násobok pre dolné 

indexy atómov O v týchto dvoch vzorcoch). 

N2+5O2⟶2N2O5 (nevyrovnaná) 

 

Prvok   Reaktanty   Produkty    Vyrovnané? 

N   1 × 2 = 2   2 × 2 = 4     2 ≠ 4, nie 

O   5 × 2 = 10   2 × 5 = 10    10 = 10, áno 

Bilancia atómov dusíka bola touto zmenou porušená; obnoví sa zmenou koeficientu pre reaktant 

N2 na 2.  

2N2+5O2⟶2N2O5 

 

 

Prvok   Reaktanty    Produkty      Vyrovnané? 

N   2 × 2 = 4    2 × 2 = 4       4 = 4, áno 



 

 

Prvok   Reaktanty    Produkty      Vyrovnané? 

O   5 × 2 = 10    2 × 5 = 10      10 = 10, áno 

Počty atómov dusíka a kyslíka sú na oboch stranách rovnice rovnaké a preto je rovnica vyrovnaná. 

Úloha 

Napíšte rovnicu pre rozklad dusičnanu amónneho za vzniku molekulárneho dusíka, molekulárneho 

kyslíka a vody. (Tip: Vyrovnajte kyslík ako posledný, pretože je prítomný vo viac ako jednej 

molekule na pravej strane rovnice.) 

Riešenie: 

2NH4NO3⟶2N2+O2+4H2O 

Niekedy je vhodné v procese vyrovnávania chemickej rovnice použiť namiesto celočíselných 

koeficientov zlomky. Keď je dosiahnutá rovnováha, všetky koeficienty rovnice potom môžu byť 

vynásobené celým číslom, aby sa zlomkové koeficienty previedli na celé čísla bez narušenia 

rovnováhy atómov. Zoberme si napríklad reakciu etánu (C2H6) s kyslíkom za vzniku H20 a CO2, 

ktorú predstavuje nasledovná nevyrovnaná rovnica: 

C2H6+O2⟶H2O+CO2 (nevyrovnaná) 

Pri použití obvyklého postupu je možné najskôr vyrovnať atómy C a H zmenou koeficientov pre 

dva druhy produktov, ako je uvedené tu: 

C2H6+O2⟶3H2O+2CO2 (nevyrovnaná) 

 

Výsledkom je sedem atómov O na produktovej strane rovnice. Nepárne číslo - pri reakcii s O2 nám 

neumožňuje použiť žiadny celočíselný koeficient na získanie nepárneho výsledného čísla, takže 

namiesto toho sa na získanie predbežnej vyváženej rovnice použije zlomkový koeficient 7/2. 

C2H6+7/2O2⟶3H2O+2CO2 

Výslednú vyrovnanú rovnicu s celočíselnými koeficientmi odvodíme vynásobením každého 

koeficientu číslom 2: 

2C2H6+7O2⟶6H2O+4CO2 

Nakoniec, pokiaľ ide o vyrovnanie rovnice, pripomeňme si, že definícia diktuje použitie 

najmenších koeficientov celého čísla. Aj keď je rovnica reakcie medzi molekulárnym dusíkom a 

molekulárnym vodíkom na výrobu amoniaku skutočne vyrovnaná, 

3N2+9H2⟶6NH3 

koeficienty nie sú najmenšími možnými celými číslami predstavujúcimi relatívny počet molekúl 

reaktantov a produktov. Vydelením každého koeficientu najväčším spoločným deliteľom 3 

získame preferovanú rovnicu: 

N2+3H2⟶2NH3 



 

 

Fyzikálne vlastnosti reaktantov a produktov v chemických rovniciach sú veľmi často označené 

písmenom v zátvorke. Bežné skratky zahŕňajú s pre tuhé látky, l pre kvapaliny, g pre plyny a aq 

pre látky rozpustené vo vode (vodné roztoky). Tieto označenia sú ilustrované na vzorovej rovnici 

tu: 

2Na(s)+2H2O(l)⟶2NaOH(aq)+H2(g) 

Táto rovnica predstavuje reakciu, ktorá prebieha, keď je kovový sodík umiestnený do vody. Pevný 

sodík reaguje s kvapalnou vodou za vzniku molekulárneho plynného vodíka a iónovej zlúčeniny 

hydroxidu sodného (tuhá látka v čistej forme, ale ľahko rozpustná vo vode). 

Špeciálne podmienky nevyhnutné pre reakciu sú niekedy určené napísaním slova alebo symbolu 

nad alebo pod šípku rovnice. Reakcia uskutočnená zahrievaním môže byť napríklad označená 

veľkým gréckym písmenom delta (Δ) nad šípkou. 

CaCO3(s)→Δ CaO(s)+CO2(g) 

Zrážacia reakcia je reakcia, pri ktorej rozpustené látky reagujú za vzniku jedného (alebo 

viacerých) tuhých produktov. Mnoho reakcií tohto typu zahŕňa výmenu iónov medzi iónovými 

zlúčeninami vo vodnom roztoku a niekedy sa označujú ako reakcie s dvojitým vytesnením, 

dvojitou náhradou alebo metatézou. Tieto reakcie sú v prírode bežné a sú zodpovedné za tvorbu 

koralových útesov v morských vodách a obličkových kameňov u zvierat. V priemysle sa široko 

používajú na výrobu mnohých komoditných a špeciálnych chemikálií. Zrážacie reakcie tiež hrajú 

ústrednú úlohu v mnohých technikách chemickej analýzy, vrátane testov používaných na 

identifikáciu kovových iónov a gravimetrických metód na stanovenie zloženia hmoty (pozri 

posledný modul tejto kapitoly). 

Rozsah, v akom môže byť látka rozpustená vo vode alebo v akomkoľvek rozpúšťadle, je 

kvantitatívne vyjadrený ako jej rozpustnosť, definovaná ako maximálna koncentrácia látky, ktorú 

je možné dosiahnuť za určitých podmienok. Látky s relatívne veľkými rozpustnosťami sú ľahko 

rozpustné. Látka sa vyzráža, keď sú podmienky roztoku také, že jej koncentrácia presahuje 

rozpustnosť. O látkach s relatívne nízkou rozpustnosťou sa hovorí, že sú nerozpustné, a to sú látky, 

ktoré sa z roztoku ľahko zrážajú. Viac informácií o týchto dôležitých pojmoch nájdete v kapitole 

o roztokoch. Na účely predpovedania vlastností tuhých látok vytvorených zrážacími reakciami je 

možné jednoducho použiť vzorec rozpustnosti. 

Tabuľka. Rozpustnosť bežných iónových zlúčenín vo vode 

 

Rozpustné zlúčeniny obsahujú: 

 Katióny I.A skupiny (Li+, Na+, K+, Rb+ a Cs+) 

a amónny katión (NH4
+) 

 Anióny halogénov (Cl−, Br− a I−) 

 Acetátové (C2H3O2
−), hydrogénuhličitanové 

(HCO3
−), nitrátové (NO3

−) a chlorečňanové 

(ClO3
−) ióny 

 Síranové (SO4
2−) ióny 

  

Výnimky z týchto pravidiel rozpustnosti: 

 Halogenidy tvorené so Ag+, Hg2
2+ 

a Pb2+ 

 Sírany tvorené so Ag+, Ba2+, Ca2+, 

Hg22+,Hg22+, Pb2+ a Sr2+ 

Nerozpustné zlúčeniny obsahujú: Výnimky z týchto pravidiel rozpustnosti: 



 

 

 uhličitanové (CO3
2−), chromanové (CrO4

2−), 

fosforečňanové (PO4
3−) a sulfidové (S2−) ióny 

 hydroxidový anión (OH−) 

 zlúčeniny týchto aniónov s 

katiónmi kovov I.A skupiny a 

amónnym katiónom. 

 Hydroxidy s katiónmi kovov I.A 

skupiny a Ba2+ 

Úloha: Predpovedanie zrážkových reakcií 
 

Predpovedajte výsledok zmiešania primerane koncentrovaných roztokov nasledujúcich iónových 

zlúčenín. Ak sa očakáva zrážanie, napíšte pre reakciu vyrovnanú iónovú rovnicu. 

 (a) síran draselný a dusičnan bárnatý 

(b) chlorid lítny a octan strieborný 

(c) dusičnan olovnatý a uhličitan amónny 

Riešenie 

(a) Dva možné produkty pre túto reakciu sú KNO3 a BaSO4. Pravidlá rozpustnosti naznačujú, že 

BaS04 je nerozpustný, a preto sa očakáva zrážacia reakcia. Iónová rovnica pre túto reakciu, 

odvodená spôsobom podrobne uvedeným v predchádzajúcom module, je 

Ba2+(aq)+SO4
2−(aq)⟶BaSO4(s) 

(b) Dva možné produkty pre túto reakciu sú LiC2H3O2 a AgCl. Pravidlá rozpustnosti naznačujú, 

že AgCl je nerozpustný, a preto sa očakáva zrážacia reakcia. Iónová rovnica pre túto reakciu, 

odvodená spôsobom podrobne uvedeným v predchádzajúcom module, je 

Ag+(aq)+Cl−(aq)⟶AgCl(s) 

(c) Dva možné produkty pre túto reakciu sú PbCO3 a NH4NO3. Pravidlá rozpustnosti naznačujú, 

že PbCO3 je nerozpustný, a preto sa očakáva zrážacia reakcia. Iónová rovnica pre túto reakciu, 

odvodená spôsobom podrobne uvedeným v predchádzajúcom module, je 

Pb2+(aq)+CO3
2−(aq)⟶PbCO3(s) 

Úloha  
Aký roztok by sa mohol použiť na vyzrážanie bárnatého iónu Ba2+ vo vzorke vody: chlorid sodný, hydroxid 

sodný alebo síran sodný? Aký je vzorec pre očakávanú zrazeninu? (síran sodný, BaSO4) 

Acido-bázické reakcie 

Acido-bázická reakcia je reakcia, pri ktorej dochádza k prenosu vodíkového katiónu H+. Tieto 

reakcie majú zásadný význam pre mnohé prírodné a technologické procesy, od chemických 

transformácií, ktoré prebiehajú v bunkách, až po priemyselnú výrobu hnojív, liečiv a ďalších látok, 

ktoré sú nevyhnutné pre spoločnosť. Téma acidobázickej chémie si preto zaslúži podrobnú 

diskusiu a tejto téme je v neskoršom texte venovaná celá kapitola. 



 

 

Na účely vysvetlenia princípu budeme brať do úvahy iba bežnejšie typy acido-

bázických reakcií, ktoré prebiehajú vo vodných roztokoch. V tomto kontexte je 

kyselina látkou, ktorá sa rozpustí vo vode za vzniku oxóniových katiónov H3O
+.  

HCl(aq)+H2O(aq)⟶Cl−(aq)+H3O
+(aq) 

Proces reprezentovaný touto rovnicou potvrdzuje, že chlorovodík je kyselina. Ióny H3O
+ 

po rozpustení vo vode vznikajú chemickou reakciou, v ktorej sa ióny H+ prenášajú z molekúl HCl 

na molekuly H2O. 

Báza je látka, ktorá sa rozpustí vo vode za vzniku hydroxidových iónov OH−. Najbežnejšími 

zásadami sú iónové zlúčeniny zložené z katiónov alkalických kovov alebo kovov alkalických 

zemín (skupiny I a II) kombinované s hydroxidovým aniónom - napríklad NaOH a Ca(OH)2. Keď 

sa tieto zlúčeniny rozpustia vo vode, hydroxidové anióny sa uvoľňujú priamo do roztoku. 

Napríklad KOH a Ba(OH)2 sa rozpustia vo vode a úplne sa disociujú za vzniku katiónov (K+ a 

Ba2+) a hydroxidových aniónov OH−. Tieto bázy, spolu s inými hydroxidmi, ktoré sa vo vode úplne 

disociujú, sú považované za silné zásady. 

Ako príklad uveďme rozpustenie hydroxidu sodného vo vode: 

NaOH(s)⟶Na+(aq)+OH−(aq) 

Táto rovnica potvrdzuje, že hydroxid sodný je zásada. Po rozpustení vo vode sa NaOH disociuje, 

čím sa získajú ióny Na+ a OH-. To platí aj pre akékoľvek iné iónové zlúčeniny obsahujúce 

hydroxidové ióny. Pretože proces disociácie je považujeme za dokončený, keď sa iónové 

zlúčeniny rozpúšťajú vo vode za typických podmienok. NaOH a ďalšie iónové hydroxidy sú 

klasifikované ako silné zásady. 

Na rozdiel od iónových hydroxidov niektoré zlúčeniny po rozpustení vo vode produkujú 

hydroxidové ióny, avšak iba čiastočne, a preto sú klasifikované ako slabé zásady. Takéto typy 

zlúčenín sa hojne vyskytujú v prírode a dôležitých komoditách v rôznych technológiách. 

Napríklad globálna produkcia slabého zásaditého amoniaku je viac ako 100 metrických ton ročne, 

pričom sa široko používa ako poľnohospodárske hnojivo, surovina na chemickú syntézu iných 

zlúčenín a účinná látka v domácich čistiacich prostriedkoch. Po rozpustení vo vode amoniak 

čiastočne reaguje za vzniku hydroxidových aniónov: 

NH3(aq)+H2O(l)⇌NH4
+(aq)+OH−(aq) 

Podľa definície počas acido-bázickej reakcie prebieha prenos iónov H+ z molekúl vody na molekuly 

amoniaku. Za typických podmienok je iba asi 1% rozpusteného amoniaku prítomných vo forme iónov 

NH4
+. 

Chemické reakcie, pri ktorých kyseliny a zásady rozpustené vo vode produkujú katióny H+ a hydroxidové 

anióny, sú podľa definície acido-bázickými reakciami. Pri týchto reakciách slúži voda ako rozpúšťadlo aj 

ako reaktant. Neutralizačná reakcia je špecifický typ acido-bázickej reakcie, v ktorej sú reakčnými zložkami 

kyselina a zásada, produktmi sú často soľ a voda a ani jedným z reaktantov nie je samotná voda: 

                                             kyselina+zásada⟶soľ+voda 



 

 

Úloha: Písanie rovníc pre acido-bázické reakcie 
 

Napíšte chemické rovnice pre popísané acidobázické reakcie: 

(a) slabej kyseliny chlórnej s vodou 

(b) neutralizácie roztoku hydroxidu bárnatého s roztokom kyseliny dusičnej 

Riešenie 
(a) Do acido-bázickej reakcie vstupujú dva reaktanty, HOCl a H20. Pretože sa uvádza, že ide o slabú 

kyselinu chlórnu, jej reakcia s vodou bude zahŕňať prenos H+ z HOCl na H20 za vzniku katiónov H3O+ a 

chlórnanových aniónov OCl−. 

HOCl(aq)+H2O(l)⇌OCl−(aq)+H3O
+(aq) 

V tejto rovnici je vhodné uviesť dvojitú šípku, pretože naznačuje, že HOCl je slabá kyselina, ktorá 

úplne nezreagovala. 

(b) Do acido-bázickej reakcie vstupujú dva reaktanty, Ba(OH)2 a HNO3. Pretože ide o neutralizačnú 

reakciu, jej produktmi bude voda a soľ zložená z katiónu iónového hydroxidu (Ba2+) a aniónu 

NO3−. 

Ba(OH)2(aq)+2HNO3(aq)⟶Ba(NO3)2(aq)+2H2O(l) 

 

 

 

 

 

Oxidačno-redukčné reakcie 

Zemská atmosféra obsahuje približne 20% molekulárneho kyslíka, O2, ktorý hrá zásadnú úlohu 

v metabolizme aeróbnych organizmov a v mnohých environmentálnych procesoch, ktoré formujú 

svet. Termín oxidácia bol pôvodne použitý na opis chemických reakcií zahŕňajúcich O2, ale jeho 

význam sa vyvinul až neskôr a poukázal na významnosť a dôležitosť typu reakcií známych ako 

oxidačno-redukčné (redoxné) reakcie.  

Pre redoxné reakcie je typický prenos elektrónov medzi reagujúcimi látkami za vzniku iónových 

produktov, ako je napríklad reakcia medzi sodíkom a chlórom za vzniku chloridu sodného: 

2Na(s)+Cl2(g)⟶2NaCl(s) 

V nasledujúcich rovniciach sa pozrieme na polovičné reakcie, ktoré popisujú priebeh reakcie 

na každom s reaktantov.  

2Na(s)⟶2Na+(s)+2e− 

Cl2(g)+2e−⟶2Cl−(s) 

Tieto rovnice ukazujú, že atómy Na odovzdávajú elektróny, zatiaľ čo atómy Cl (v molekule Cl2)  

elektróny prijímajú, index „s“ pre výsledné ióny znamenajú, že sú prítomné vo forme tuhej iónovej 

zlúčeniny. 



 

 

Sodík sa oxiduje a chlór prechádza redukciou. Sodík funguje ako redukčné činidlo, pretože 

poskytuje elektróny (alebo redukuje) chlór. Rovnako chlór funguje ako oxidačné činidlo (oxidant), 

pretože účinne odstraňuje elektróny zo sodíka (oxiduje ho). 

Avšak existujú aj redoxné procesy, ktoré nezahŕňajú prenos elektrónov: 

H2(g)+Cl2(g)⟶2HCl(g) 

 

Produktom tejto reakcie je kovalentná zlúčenina, takže prenos elektrónov v explicitnom zmysle 

neprebehol. Na objasnenie podobnosti tejto reakcie s predchádzajúcou a umožnenie jednoznačnej 

definície redoxných reakcií bola definovaná vlastnosť nazývaná oxidačné číslo. 

Oxidačné číslo (alebo oxidačný stav) prvku v zlúčenine je náboj, ktorý by mali 

jeho atómy, ak by bola zlúčenina iónová.  

 

Nasledujúce pravidlá sa používajú na stanovenie oxidačných čísel každému prvku 

v molekule alebo ióne: 

 

1. Oxidačné číslo atómu v elementárnom stave je nulové. 

2. Oxidačné číslo monoatomického iónu sa rovná iónovému náboju. 

3. Oxidačné čísla pre bežné nekovy sa zvyčajne stanovujú nasledovne: 

 Vodík: +1 v kombinácii s nekovmi, −1 v kombinácii s kovmi 

 Kyslík: −2 vo väčšine zlúčenín, niekedy −1 (takzvané peroxidy, O2
2−), veľmi 

zriedka −1/2 (takzvané superoxidy, O2
−), kladné hodnoty v kombinácii s F 

(hodnoty sa líšia) 

 Halogény: −1 pre F vždy, −1 pre ostatné halogény, pokiaľ nie sú kombinované 

s kyslíkom alebo inými halogénmi (kladné oxidačné čísla v týchto prípadoch 

nadobúda rôzne hodnoty) 

4. Súčet oxidačných čísel pre všetky atómy v molekule alebo polyatomickom ióne sa rovná 

náboju v molekule alebo ióne. 

Použitím konceptu oxidačného čísla bola stanovená úplná definícia redoxnej reakcie. Oxidačno-

redukčné (redoxné) reakcie sú reakcie, pri ktorých jeden alebo viac zapojených prvkov prechádza 

zmenou oxidačného čísla. 

Rozoznávame niekoľko podtried redoxných reakcií, vrátane spaľovacích reakcií, v ktorých 

redukčné činidlo (tiež nazývané palivo) a oxidačné činidlo (často, ale nie nevyhnutne, molekulárny 

kyslík), reagujú exotermicky a produkujú značné množstvo tepla a často svetla vo forme plameňa.  

 

Jednosmerné reakcie, sú redoxné reakcie, pri ktorých je katión v roztoku vytlačený (alebo 

nahradený) oxidáciou kovového prvku. Bežným príkladom tohto typu reakcie je kyslá oxidácia 

určitých kovov: 

 

Zn(s)+2HCl(aq)⟶ZnCl2(aq)+H2(g) 

Kovové prvky môžu byť tiež oxidované roztokmi iných solí kovov; napríklad: 

Cu(s)+2AgNO3(aq)⟶Cu(NO3)2(aq)+2Ag(s) 



 

 

Túto reakciu je možné pozorovať pri umiestnení medeného drôtu do roztoku obsahujúceho 

rozpustenú striebornú soľ. Ióny striebra v roztoku sa na povrchu medeného drôtu redukujú na 

elementárne striebro a výsledné ióny Cu2+ sa v roztoku rozpustia, čím sa získa charakteristická 

modrá farba. 

Úloha 

 

Identifikujte, ktoré rovnice predstavujú redoxné reakcie. Pre reakcie identifikované ako redoxné 

pomenujte oxidačné činidlo a redukčné činidlo. 

(a) ZnCO3(s)⟶ZnO(s)+CO2(g) 

(b) 2Ga(l)+3Br2(l)⟶2GaBr3(s) 

(c) 2H2O2(aq)⟶2H2O(l)+O2(g) 

(d) BaCl2(aq)+K2SO4(aq)⟶BaSO4(s)+2KCl(aq) 

(e) C2H4(g)+3O2(g)⟶2CO2(g)+2H2O(l) 

 

Riešenie 
Reakcia je redoxná vtedy, ak jeden alebo viac prvkov prejde zmenou oxidačného čísla. 

(a) Nejde o redoxnú reakciu, pretože oxidačné čísla zostávajú pre všetky prvky nezmenené. 

(b) Toto je redoxná reakcia. Gallium je oxidované, pričom jeho oxidačné číslo sa zvyšuje z 0 

v Ga(l) na +3 v GaBr3(s). Redukčným činidlom je Ga(l). Bróm je redukovaný, jeho oxidačné číslo 

klesá z 0 v Br2(l) na -1 v GaBr3(s). Oxidačným činidlom je Br2 (l). 

(c) Toto je redoxná reakcia. Je to obzvlášť zaujímavý proces, pretože zahŕňa ten istý prvok, kyslík, 

podliehajúci oxidácii aj redukcii (takzvaná disproporcionačná reakcia). Kyslík sa oxiduje, pričom 

jeho oxidačné číslo sa zvyšuje z –1 v H2O2(aq) na 0 v O2(g). Kyslík sa zároveň redukuje, jeho 

oxidačné číslo klesá z –1 v H2O2(aq) na –2 v H2O(l). Pri disproporcionačných reakciách funguje 

rovnaká látka ako oxidačné činidlo aj redukčné činidlo. 

(d) Nejde o redoxnú reakciu, pretože oxidačné čísla zostávajú pre všetky prvky nezmenené. 

(e) Ide o redoxnú reakciu (spaľovanie). Uhlík sa oxiduje a jeho oxidačné číslo sa zvyšuje z –2 

v C2H4(g) na +4 v CO2(g). Redukčným činidlom (palivom) je C2H4(g). Kyslík sa redukuje, jeho 

oxidačné číslo klesá z 0 v O2(g) na -2 v H2O(l). Oxidačným činidlom je O2(g). 

Vyrovnávanie redoxných reakcií metódou polovičnej reakcie 

Redoxné reakcie, ktoré prebiehajú vo vodnom prostredí, často zahrnujú vodu, hydroxóniové 

katióny a hydroxidové anióny ako reakčné zložky alebo produkty. Aj keď tieto molekuly nie sú 

oxidované alebo redukované, zúčastňujú sa na chemických zmenách inými spôsobmi. Rovnice 

predstavujúce tieto reakcie je niekedy veľmi ťažké vyrovnať, takže boli vyvinuté systematické 



 

 

postupy, ktoré v tomto procese pomáhajú. Veľmi užitočným postupom je použitie metódy 

polovičných reakcií, ktorá zahŕňa nasledujúce kroky: 

1. Napíšte dve polovičné reakcie predstavujúce redoxný proces. 

2. Vyrovnajte všetky prvky okrem kyslíka a vodíka. 

3. Vyrovnajte atómy kyslíka pridaním molekúl H2O. 

4. Vyrovnajte atómy vodíka pridaním katiónov H+. 

5. Vyrovnajte náboj pridaním elektrónov. 

6. Ak je to potrebné, vynásobte koeficienty každej polovičnej reakcie najmenšími možnými celými 

číslami, aby ste v každom získali rovnaký počet elektrónov. 

7. Spojte vyrovnané polovičné reakcie a odstráňte molekuly, ktoré sa objavujú na oboch stranách 

rovnice. 

8. V prípade reakcií vyskytujúcich sa v zásaditom prostredí (nadbytok hydroxidových iónov) 

vykonajte tieto ďalšie kroky: 

 Pridajte OH− anióny na obe strany rovnice v počtoch rovnajúcich sa počtu katiónov H+. 

 Na strane rovnice obsahujúcej ióny H+ a OH− kombinujte tieto ióny a získajte molekuly 

vody. 

 Zjednodušte rovnicu odstránením nadbytočných molekúl vody. 

 9. Nakoniec skontrolujte, či je počet atómov a celkového náboja na oboch stranách rovnice 

vyrovnaný. 

Príklad  

Vyrovnávanie redoxných reakcií v kyslom prostredí 

Napíšte vyrovnanú rovnicu pre reakciu medzi dichromanovým iónom a železom (II) za vzniku 

železa (III) a chrómu (III) v kyslom prostredí. 

Cr2O7
2−+Fe2+⟶Cr3++Fe3+ 

Riešenie 
1. Napíšte dve polovičné reakcie. 

Každá polovičná reakcia bude obsahovať jeden reaktant a jeden produkt s jedným 

spoločným prvkom. 

Fe2+⟶Fe3+ 

Cr2O7
2−⟶Cr3+ 

2. Vyrovnajte všetky prvky okrem kyslíka a vodíka. Polovičná reakcia železa je už vyvážená, 

ale polovičná reakcia chrómu ukazuje dva atómy Cr vľavo a jeden atóm Cr vpravo. 



 

 

Zmenou koeficientu na pravej strane rovnice na 2 dosiahnete rovnováhu s ohľadom na 

atómy Cr. 

Fe2+⟶Fe3+ 

Cr2O7
2−⟶2Cr3+ 

3. Vyrovnajte atómy kyslíka pridaním molekúl H2O. Polovičná reakcia železa neobsahuje 

atómy O. Polovičná reakcia chrómu ukazuje sedem atómov O vľavo a žiadny vpravo, takže 

na pravú stranu je pridaných sedem molekúl vody. 

Fe2+⟶Fe3+ 

Cr2O72−⟶2Cr3++7H2O 

4. Vyrovnajte atómy vodíka pridaním katiónov H+. Polovičná reakcia železa neobsahuje 

atómy H. Polovičná reakcia chrómu ukazuje 14 atómov H napravo a žiadny naľavo, takže 

na ľavú stranu je pridaných 14 vodíkových katiónov. 

Fe2+⟶Fe3+ 

Cr2O72−+14H+⟶2Cr3++7H2O 

5. Vyrovnajte náboj pridaním elektrónov. Polovičná reakcia železa ukazuje zmenu celkového 

náboja z 2+ na ľavej strane (1 Fe2+ ión) na 3+ na pravej strane (1 Fe3+ ión). Po pridaní 

jedného elektrónu na pravú stranu sa celkový náboj tejto strany zvýši na (3+)+(1−) = 2+ a 

dosiahne sa rovnováha náboja. 

Polovičná reakcia chrómu ukazuje celkový náboj (1 × 2−)+ (14 × 1+) = 12+ na ľavej strane 

(1 Cr2O72− (1 ión Cr2O72− a 14 iónov H+). Celkový náboj na pravej strane je (2 × 3+) = 

6+ (2 Cr3+ ióny). Pridaním šiestich elektrónov na ľavú stranu sa celkový náboj tejto strany 

zvýši na (12++ 6−) = 6+ a dosiahne sa rovnováha náboja. 

Fe2+⟶Fe3++e− 

Cr2O72−+14H++6e−⟶2Cr3++7H2O 

6. Vynásobte dve polovičné reakcie tak, aby sa počet elektrónov v jednej reakcii rovnal počtu 

elektrónov v druhej reakcii. Aby bol v súlade so zákonom zachovania hmoty a myšlienkou, 

že redoxné reakcie zahŕňajú prenos (nie vytváranie alebo ničenie) elektrónov. Z tohoto 

dôvodu musí byť koeficient polovičnej reakcie železa vynásobený 6. 

6Fe2+⟶6Fe3++6e− 

Cr2O72−+14H++6e−⟶2Cr3++7H2O 

7. Spojte vyrovnané polovičné reakcie a odstráňte molekuly (častice), ktoré sa objavujú na 

oboch stranách rovnice. 

6Fe2++Cr2O72−+6e−+14H+⟶6Fe3++6e−+2Cr3++7H2O 



Práve šesť elektrónov je nadbytočných. Ich odstránením z každej strany rovnice získate 

zjednodušenú a vyrovnanú rovnicu: 

6Fe2++Cr2O72−+14H+⟶6Fe3++2Cr3++7H2O 

Záverečná kontrola počtu atómov a veľkosti náboja potvrdzuje, že rovnica je vyrovnaná. 

Reaktanty  Produkty 

Fe     6       6 

Cr     2       2 

O     7       7 

H   14     14 

Náboj   24+        24+ 

Úloha 

V kyslom roztoku reaguje peroxid vodíka s Fe2+ za vzniku Fe3+ a H2O. 

Napíšte pre túto reakciu rovnicu. 

Odpoveď: 

H2O2(aq)+2H+(aq)+2Fe2+⟶2H2O(l)+2Fe3+

Námety na praktické úlohy 

https://phet.colorado.edu/en/simulation/balancing-chemical-equations#for-teachers-header 

https://phet.colorado.edu/en/simulation/reactants-products-and-leftovers 

balancing-chemical-equations-html-guide.pdf 

reactants-products-and-leftovers-html-guide.pdf 
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