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Názvosloví – každé chemické látce je podle 
přesně určených pravidel přiřazen jednoznačný 
název a jednoznačný chemický vzorec.

 Názvosloví chemických sloučenin vychází z názvosloví 
jednotlivých prvků. Proto je bezpodmínečně nutné 
znát názvy a jim odpovídající symboly.

 1) Chemický vzorec je složen ze symbolů prvků a z 
číselných indexů.

 2) V českém názvosloví je název většiny 
anorganických sloučenin složen z podstatného a 
přídavného jména.
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Podstatné 
jméno

Přídavné 
jméno

Název

Kationt Aniont Molekula
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Na Cl NaCl

chlorid sodný
chlorid 
sodný
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 3) Oxidační číslo prvku ve sloučenině je rovno náboji, který má 
jeho atom v dané sloučenině a označuje římskou číslicí se 
znaménkem (je-li záporné) vpravo nahoře u značky prvku, např. S-II

 Určení oxidačního čísla:

 Volný atom nebo atom v molekule prvku má oxidační číslo „nula“ (např. 
O2, P4)

 Jednojaderný ion má oxidační číslo rovné náboji (např. Al3+ má oxidační 
číslo +III)

 Některé prvky mají ve většině sloučenin stejná oxidační čísla.

 vodík má oxidační číslo I (pouze v hydridech kovů má -I , např. LiH , CaH2)

 kyslík má oxidační číslo -II (pouze v peroxidech má -I , např. H2O2 , Na2O2 nebo 
superoxidech a fluoridu kyslíku OF2)

 fluor má oxidační číslo –I

 alkalické kovy (s1 prvky) mají oxidační číslo I

 kovy alkalických zemin (s2 prvky) mají oxidační číslo II

 4) Součet oxidačních čísel všech atomů v molekule je roven nule.
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Oxidační číslo a název látky
 Záporné ox. číslo prvku vyjadřuje zakončení -id, 

připojené ke kmenu latinského názvu prvku (bez 
ohledu na velikost náboje). Například Br-I --> bromid, 
O-II --> oxid, N-III --> nitrid, C-IV --> karbid). Tuto 
koncovku mají i některé anionty - hydroxid, peroxid, 
azid, kyanid apod.

 Nulové ox. číslo prvku vyjadřuje první nebo druhý 
pád názvu prvku ve sloučenině. Například Ni(CO)4

nazýváme tetrakarbonylnikl nebo tetrakarbonyl niklu.



 Kladné ox. číslo prvku vyjadřuje osm názvoslovných 
zakončení:

oxidační číslo kation, oxid kyselina anion, sůl

I -ný -ná -nan

II -natý -natá -natan

III -itý -itá -itan

IV -ičitý -ičitá -ičitan

V -ičný, -ečný -ičná, -ečná -ičnan, -ečnan

VI -ový -ová -an

VII -istý -istá -istan

VIII -ičelý -ičelá -ičelan
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 Pro vyjádření počtu se 
používají tyto 
číslovkové předpony:

počet předpona

1 mono-

2 di-

3 tri-

4 tetra-

5 penta-

6 hexa-

7 hepta-

8 okta-

9 nona-

10 deka

11 undeka-

12 dodeka-

13 trideka-

20 ikosa-
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Triviální názvosloví
 Názvy hnojiv

 ledky = dusičnany NO3
-

 NaNO3 (chilský)

 CaMg(NO3)4

 NH4NO3

 fosfáty = fosforečnany PO4
3-

 Ca(H2PO4) (superfosfát)

 vápence = uhličitany CO3
2-

 CaCO3 (vápenec)

 CaMg(CO3)2 (dolomitický vápenec)

 dusíkaté vápno CaCN2

 močovina CO(NH2)2
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 Další technické názvy

 skalice = sírany SO4
2-

 ZnSO4.7H2O (bílá)

 FeSO4.7H2O (zelená)

 CuSO4.5H2O (modrá)



 Oxidy jsou binární sloučeniny kyslíku, obsahující O-II  a 
mají obecný vzorec MrOs, kde 
 r = 1,2 
 s = 1 až 5 a 7

oxidy

ox. číslo koncovka obec. vzorec příklad

I -ný M2O K2O ox. draselný

II -natý MO CaO ox. vápenatý

III -itý M2O3 Fe2O3 ox. železitý

IV -ičitý MO2 SiO2 ox. křemičitý

V -ičný, -ečný M2O5 P2O5 ox. fosforečný

VI -ový MO3 SO3 ox. sírový

VII -istý M2O7 Cl2O7 ox. chloristý

VIII -ičelý MO4 OsO4 ox. osmičelý



halogenidy

 Halogenidy jsou binární sloučeniny halogenů 
obsahující X-I a mají obecný vzorec MXn , kde 

 n = 1 až 8 

 a počet (n) atomů halogenu X udává přímo kladné 
oxidační číslo prvku M. 

 Název se skládá z podstatného jména chlorid (fluorid, 
bromid, jodid) a názvu prvku M s koncovkou 
odpovídající oxidačnímu číslu.

fluor chlor brom jód astat

F Cl Br I At



 Sulfidy jsou binární sloučeniny síry, obsahující S-II a mají 
obecný vzorec MrSs, jsou formální obdobou oxidů.

 Hydridy jsou dvouprvkové sloučeniny vodíku.

 iontové hydridy (I. a II. skupina) mají názvy hydrid sodný 
NaH, hydrid vápenatý CaH2, které se tvoří pomocí ox. čísla 
kovu podobně jako u oxidů

 kovalentní hydridy (III.-VI. skupina) mají jednoslovný název 
odvozený od kmene mezinárodního názvu prvku a zakončení 
-an. AlH3 allan, BH3 boran, SiH4 silan, AsH3 arsan PH3 fosfan, 
SbH3 stiban, H2S sulfan, H2Se selan, H2Sn polysulfan.

 kovové hydridy mají většinou proměnlivé složení, a proto je 
pojmenováváme bez koncovky:
hydrid palladia, hydrid titanu apod. 

sulfidy
hydridy



 Peroxidy jsou binární sloučeniny kyslíku obecného vzorce 
MxO2, obsahují (O2)

-II 

 x = 1, 2

 Koncovka odpovídá oxidačnímu číslu druhého prvku.

eroxidyperoxidy

vzorec K2O2 Li2O2 Na2O2 H2O2 MgO2 CaO2

název peroxid 
draselný

peroxid 
lithný

peroxid 
sodný

(peroxid 
vodný)

peroxid 
hořečnatý

peroxid 
vápenatý

ox. číslo I I I I II II



 Kyanidy mají obecný vzorec M(CN)r, kde
 r udává přímo kladné ox. číslo kovu M (podobně jako u 

halogenidů),

 kyanidy obsahují (CN)-I

kyanidy

vzorec KCN Ca(CN)2 Al(CN)3 Pb(CN)4

název kyanid 
draselný

kyanid 
vápenatý

kyanid 
hlinitý

kyanid 
olovičitý

ox. číslo I II I I



 Hydroxidy mají obecný vzorec M(OH)r, kde 
 r = 1 až 4,

 r udává přímo kladné ox. číslo kovu M (podobně jako u 
halogenidů, či kyanidů),

 hydroxidy obsahují (OH)-I

hydroxidy

vzorec KOH Ca(OH)2 Al(OH)3 Pb(OH)4

název hydroxid 
draselný

hydroxid 
vápenatý

hydroxid 
hlinitý

hydroxid 
olovičitý

ox. číslo I II I I



procvičování
 oxid hořečnatý

 oxid fosforečný

 oxid dusnatý

 bromid sodný

 sulfid vápenatý

 peroxid lithný

 hydroxid vápenatý

 hydroxid křemičitý

 chlorid křemičitý

 hydrid sodný

 oxid manganistý

 V2O5

 K2O2

 Cl2O7

 KCl

 P2O5

 LiH

 FeCl3

 NaF

 CdS

 CuS

 FeI3


