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Prvky 1. skupiny  
(alkalické kovy) 
 

Cíl 

Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni 

 charakterizovat vlastnosti alkalických kovů 

 popsat formy jejich výskytu v přírodě 

 vysvětlit způsoby jejich výroby a použití 

 slovně i chemickými rovnicemi popsat jejich chemické reakce 

 

 

Do 1. skupiny periodické soustavy patří prvky lithium (Li), sodík (Na), draslík (K), rubidium 

(Rb), cesium (Cs) a francium (Fr).  

 

Prvky 1. skupiny nesou tradičně označení alkalické kovy.  

 

Slovo „alkalický“ je synonymem pro zásaditý. Označení „alkalické (tedy zásadité) kovy“ 

souvisí s tím, že mnoho jejich solí poskytuje s vodou zásadité roztoky a i samotné kovy 

reagují s vodou za vzniku velmi silných zásad – hydroxidů alkalických kovů. 

 

Alkalické kovy byly jako prvky objeveny a izolovány většinou v devatenáctém století. Sodík 

a draslík poprvé izoloval Humphry Davy roku 1807 elektrolýzou roztavených solí. Lithium 

bylo poprvé izolováno roku 1821 W. T. Brandem elektrolýzou taveniny oxidu lithného. 

Rubidium a cesium byly objeveny až po vynálezu spektroskopu v šedesátých letech 

devatenáctého století. Radioaktivní francium bylo objeveno radiochemicky až v roce 1939. 

 

 

Historická poznámka 

Sir Humphry Davy byl neuvěřitelně pilný chemik. Za asi 30 

let své všestranné vědecké kariéry objevil sedm prvků – 

sodík, draslík, hořčík, vápník, stroncium, baryum a bor. 

Tento rekordní počet prvků již pravděpodobně nikdy nebude 

překonán. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Základní charakteristika 
 

Alkalické kovy jsou měkké, stříbrobílé látky s nízkou 

teplotou tání. Jejich základní vlastnosti shrnuje tabulka 1. 

 

 

 

 

 

Li 

lithium 

Na 

sodík 

K 

draslík 

Rb 

rubidium 

Cs 

cesium 

Fr 

francium 

Měkký stříbrobílý sodík
(převzato z www.webelements.com

s laskavým svolením autora)
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Tabulka 1 Základní vlastnosti alkalických kovů 

Vlastnost Li Na K Rb Cs Fr 

Elektronová 

konfigurace 

He 2s
1
 Ne 3s

1
 Ar 4s

1
 Kr 5s

1
 Xe 6s

1
 Rn 7s

1
 

Elektronegativita 1 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 

Teplota tání (°C) 180,5 97,8 63,2 39,0 28,5 27 

Hustota (kg dm
-3

) 0,534 0,971 0,862 1,532 1,873  

Tvrdost (Mohs) 0,6 0,4 0,5 0,3 0,2  

Barvení plamene karmínová žlutá fialová červeno

-fialová 

modrá  

 

 

Kovový charakter prvků 1. skupiny 

 

Přestože v názvu celé skupiny prvků se vyskytuje slovo „kov“, fyzikální vlastnosti 

neodpovídají běžným představám o kovech. Alkalické kovy tají při poměrně nízkých 

teplotách, cesium a francium jsou dokonce už za běžných letních teplot v kapalném stavu. 

Stejně tak jsou relativně nízké jejich hustoty (lithium, sodík a draslík jsou lehčí než voda). Pro 

kovy velmi netypická je tvrdost nebo spíše „měkkost“ alkalických kovů. I nejtvrdší lithium je 

měkčí než mastek (v Mohsově stupnici má mastek tvrdost 1) nebo olovo (Mohsova tvrdost 

1,5). 

 

Přes tyto vlastnosti jsou alkalické kovy pro chemika „nejkovovějšími kovy ze všech kovů“. 

V chemickém smyslu je kovem prvek, který se snadno zbavuje svých elektronů a tvoří kladně 

nabité ionty. 

 

Všechny alkalické kovy mají ve své valenční sféře pouze jeden elektron v orbitalu s (viz 

jejich elektronová konfigurace v tabulce 1). Tento jediný elektron navíc odlišuje atomy 

alkalických kovů od velice stabilního uspořádání elektronů v atomech vzácných plynů. Proto 

se atomy alkalických kovů velmi snadno zbavují svého jediného valenčního elektronu, tvoří 

jednou kladně nabité ionty a dosahují stabilního uspořádání svého elektronového obalu. 

 

M  M
+
 + e

-
  (M = Li, Na, K, Rb, Cs, Fr) 

 

Uvedená obecná rovnice popisuje děj, který je podstatou každé reakce alkalických kovů. 

Vzhledem k tomu, že probíhá velmi snadno, probíhají snadno všechny reakce těchto prvků a 

jde tedy o prvky mimořádně reaktivní. 

 

Po odštěpení valenčního elektronu, vytvoření jednou kladně nabitého iontu a dosažení 

elektronové konfigurace vzácného plynu se alkalické kovy stanou velmi spokojenými, protože 

dosáhly velmi stabilního stavu. Není pak už snadné je z tohoto stavu vytrhnout. To je důvod, 

proč ve všech sloučeninách vystupují alkalické kovy v oxidačním stavu +1.  

 

Poznámka pro zvídavé 

Zdá se, že každé pravidlo má svou výjimku. I tvrzení, že ve všech sloučeninách mají alkalické 

kovy vždy oxidační číslo +1, není zcela pravdivé. Byly již objeveny a syntetizovány 

sloučeniny, ve kterých mají alkalické kovy oxidační číslo 0 nebo dokonce –1. Všechny tyto 

zvláštní sloučeniny jsou komplexní a nízké oxidační číslo kovu se v nich udržuje pomocí 

vhodných ligandů (tzv. kryptátů).  
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Snadnost odštěpení elektronu a tedy i reaktivita roste od Li k Cs. Je to zjednodušeně dáno 

velikostí atomů, protože čím blíže je elektron k jádru, tím větší je elektrostatická přitažlivá 

síla mezi jádrem a elektronem (Coulombův zákon). Elektron je pevněji vázán a je třeba 

vynaložit větší energii na jeho odštěpení. Malé lithium má svůj valenční elektron v těsné 

blízkosti jádra a energie na jeho odštěpení je mnohem větší, než energie nutná k odštěpení 

elektronu z „obrovského“ atomu cesia. Pro ilustraci této zákonitosti jsou v tabulce 2 uvedeny 

atomové poloměry a ionizační energie (energie potřebné na odštěpení jednoho elektronu) pro 

všechny alkalické kovy. 

 

Tabulka 2 Ionizační energie a atomové poloměry alkalických kovů. 

Vlastnost Li Na K Rb Cs 

Atomový poloměr 

(pm) 

123 157 203 216 235 

Ionizační energie 

(kJ mol
-1

) 

520 496 419 403 376 

 

Vzhledem k tomu, jak snadno atomy alkalických kovů odštěpují své elektrony, není 

překvapující skutečnost, že jen velmi obtížně elektrony přijímají. Jsou to prvky s nejnižší 

elektronegativitou (to je číslo, které vyjadřuje snadnost přijímání elektronů atomem). 

 

 

Barvení plamene 

 

Typickou vlastností alkalických kovů a sloučenin, které je 

obsahují, je barvení plamene (tabulka 1). Je způsobeno 

přímou excitací valenčního elektronu pohlcením tepelné 

energie plamene a následnou emisí záření určité vlnové 

délky při návratu atomu do základního stavu. 

 

Všechny alkalické kovy mají svou typickou barvu záření a názvy rubidia a cesia jsou přímo 

odvozeny od barvy záření, které v plameni emitují (rubidus = temně červený, caesius = 

nebesky modrý). 

 

Historická poznámka 

Charakteristické zbarvení plamene různými sloučeninami bylo používáno v devatenáctém 

století jako jedna z běžných metod kvalitativní analýzy, tzv. plamenová zkouška. Tato 

jednoduchá, ale velmi citlivá zkouška se postupem času vyvinula v samostatný analytický 

obor – spektrální analýzu.  

 

Při experimentech s barvením plamene různými sloučeninami (nejen alkalických kovů) lze 

někdy dojít k závěru, že většina sloučenin barví plamen žlutě. Je například velmi obtížné 

dosáhnout fialového zbarvení plamene draselnými solemi. Důvodem je téměř 

všudypřítomnost sodíku, který je často obsažen jako nečistota i v komerčně dostupných 

chemikáliích (zvláště draselných solích) a který i v malých množstvích barví plamen 

intenzivně žlutě. Toto intenzivní žluté zbarvení potom zakryje vlastní fialovou barvu 

způsobenou draslíkem. 
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Historická poznámka 

V devatenáctém století chodili po venkovských chalupách „vynálezci“ se „zázračným 

přípravkem podporujícím hoření a zaručeně šetřícím uhlí“. 

Do kamen na hořící uhlí vhodili hrst „spořiče“ – ve skutečnosti obyčejné kuchyňské soli, pro 

efekt trochu přibarvené – a šetrná hospodyňka často sedla na lep. V kamnech se totiž 

podstatně rozsvětlilo, plameny zdánlivě zesílily a jejich sytě žluté světlo působilo sugestivním 

dojmem většího tepla. 

Přídavek kuchyňské soli (chloridu sodného NaCl) je samozřejmě úplně bezcenný – NaCl sám 

nehoří a hoření ani nepodporuje, pouze barví plamen. 
(Volně citováno z knihy Klimeš I.: Tajemství chemie, Mladá fronta, Praha 1962.) 

 

 
Výskyt 
 

Díky své velmi vysoké reaktivitě se alkalické kovy nevyskytují v přírodě v elementárním 

stavu, ale pouze ve formě sloučenin. 

 

Přes svou chemickou podobnost se sodíkem a draslíkem se lithium prakticky nevyskytuje 

spolu s těmito prvky. Důvodem je příliš velký rozdíl ve velikosti atomů. Malé lithium nemůže 

v krystalové mřížce sodných a draselných minerálů nahradit tyto prvky. Na druhou stranu se 

lithium často vyskytuje jako příměs v hořečnatých minerálech, kde může nahradit hořčík 

(díky podobné velikosti). Lithium se na Zemi i ve vesmíru vyskytuje poměrně vzácně. 

Jediným významným minerálem lithia je spodumen Li2O.Al2O3.4SiO2. 

 

Poznámka pro zvídavé 

Přírodní lithium obsahuje vedle izotopu 
7
Li i asi 7,5 % izotopu 

6
Li, který je významnou 

surovinou v jaderné technice (především zbrojní). 
6
Li se z veškerých lithiových rud izoluje a 

teprve ze zbytku se vyrábí lithium nebo jeho sloučeniny. Následkem toho dnes prakticky 

nelze koupit sloučeniny lithia, ve kterých by lithium mělo relativní atomovou hmotnost 

uváděnou v běžných tabulkách, tedy 6,941. 

        

Sodík a draslík patří mezi nejrozšířenější prvky na Zemi (sodík je sedmý a draslík osmý 

v pořadí). Jejich soli se vyskytují prakticky všude v neživé i živé přírodě (jsou to prvky nutné 

pro život).  

 

Poznámka pro zvídavé 

Lidské tělo obsahuje asi 0,14 % sodíku a 0,2 % draslíku. Sodný kation je hlavním kationtem 

mimobuněčných kapalin, zatímco draselné ionty jsou především v nitrobuněčných kapalinách. 

Rovnováha mezi sodnými a draselnými ionty je podstatná pro funkci nervů. 

 

Obrovská ložiska téměř čistých solí Na a K vznikla odpařením pravěkých jezer a tento proces 

pokračuje stále (např. Mrtvé moře). Sodík se vyskytuje především jako chlorid sodný NaCl 

(sůl kamenná, halit), dusičnan sodný NaNO3 (chilský ledek), uhličitan sodný (trona), síran 

sodný (Glauberova sůl) a tetraboritan sodný (borax). Prakticky neomezeným zdrojem chloridu 

sodného je mořská voda (asi 30 kg m
-3

). 

 

Nejběžnějšími minerály obsahujícími draslík jsou sylvín (KCl) a karnalit (KCl.MgCl2.10H2O) 
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Rubidium a cesium se v přírodě vyskytují vzácně. Francium se na Zemi prakticky 

nevyskytuje. Jeho nejstálejší izotop 
227

Fr má poločas rozpadu asi 22 minut. 

 

 

Průvodce studiem 

Kapitola „Výskyt prvků“ se obvykle hemží různými názvy a vzorci minerálů. Vzpomínám si 

velmi dobře, jak se mi příčilo učit se zpaměti všechny ty krkolomné názvy a komplikované 

vzorce. 

Podstatnější než konkrétní vzorce a názvy minerálů jsou typy sloučenin, ve kterých se prvky 

vyskytují. Takže není třeba vědět, že minerálem lithia je spodumen se vzorcem 

Li2O.Al2O3.4SiO2, ale je dobré si všimnout, že lithium se vyskytuje ve formě oxidu vázaného 

s oxidy hliníku a křemíku (takovým sloučeninám se říká hlinitokřemičitany). 

  

 
Výroba a použití 
 
Lithium 

 

Pro výrobu kovového lithia se ruda (nejčastěji spodumen) nejprve zpracovává na chlorid 

lithný LiCl.  

Kovové lithium se poté vyrábí elektrolýzou roztavené směsi LiCl a KCl při teplotě 450°C. 

Vzniká přitom lithium znečištěné asi 0,5 % kovového draslíku. 

 

 

Poznámka pro zvídavé 

Elektrolýzou roztavených solí se vyrábí především silně elektropozitivní kovy, u kterých 

nelze použít chemickou redukci. Vedle lithia se tak vyrábí především sodík, vápník, hořčík a 

hliník. 

 

 

Kovové lithium je nejlehčí známá pevná látka (hustota 0,534 kg dm
-3

). Tvoří velmi pevné a 

lehké slitiny s hořčíkem, které se používají jako pancéřové desky a v letecké a kosmické 

technice. Velmi známým je použití lithia jako záporné elektrody v lithiových článcích. 

 

Sodík 

 

Sodík se vyrábí výhradně elektrolýzou roztavené směsi chloridu sodného a chloridu 

vápenatého. Díky přítomnosti CaCl2, který tvoří s NaCl eutektickou směs, je možné udržet 

taveninu v kapalném stavu při nižší teplotě (asi 600°C), než kdyby se používal samotný 

chlorid sodný (teplota tání NaCl je 800°C). 

 

Poznámka pro zvídavé 

Eutektická směs je taková směs, která má bod tání nižší než kterákoliv složka směsi samotná. 

 

Reakce probíhající při elektrolýze lze popsat takto: 

 

Katoda (záporná elektroda): Na
+
 + e

-
  Na  Ca

2+
 + 2 e

-
  Ca 

Anoda (kladná elektroda): 2Cl
-
 - 2 e

-
  Cl2 
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Vznikající roztavená směs sodíku a vápníku se po ochlazení oddělí filtrací (vápník má 

mnohem vyšší bod tání a ztuhne dříve než sodík). Chlor vznikající na anodě se jímá jako 

vedlejší produkt. 

 

Kovový sodík se používá hlavně jako silné průmyslové i laboratorní redukovadlo. Dříve se 

největší část vyrobeného sodíku používala ve formě slitiny s olovem na výrobu 

tetraethylolova (dříve používané aditivum pro zvýšení oktanového čísla benzínu): 

 

CH3CH2Cl + Na/Pb  (CH3CH2)4Pb + NaCl 

 

Kovový sodík se používá k výrobě některých kovů redukcí chloridů. Průmyslově se tak 

vyrábí např. titan, zirkonium nebo draslík. 

 

TiCl4 + 4 Na  Ti + 4 NaCl 

 

Část sodíku se používá i k výrobě některých jeho sloučenin, např. hydridu, alkoholátů nebo 

peroxidu. 

 

V poslední době se rozšiřuje použití roztaveného sodíku (nebo jeho slitiny s draslíkem) jako 

média pro přenos tepla v rychlých množivých jaderných reaktorech. Zde se využívá 

především jeho nízké teploty tání, nízké viskozity, vysoké tepelné kapacity a tepelné 

vodivosti a malé absorpce neutronů. 

 

Sodíkové výbojky rovněž obsahují páry čistého sodíku. Jejich typická žlutá barva je totožná 

s barvou, na kterou sodík barví plamen. 

 

Jemně rozptýlený sodík je účinným katalyzátorem některých reakcí v organické chemii. 

Kovovým sodíkem se startovala například radikálová polymerace 1,3-butadienu, která vedla 

k prvnímu syntetickému kaučuku, široce používanému v praxi pod názvem Buna (butadien-

natrium). 

 

 

Draslík 

 

Přestože byl draslík poprvé vyroben elektrolýzou hydroxidu draselného a lze jej vyrobit i 

elektrolýzou taveniny chloridu draselného, vyrábí se dnes neelektrolyticky redukcí taveniny 

KCl kovovým sodíkem. 

 

 KCl + Na  K + NaCl  

 

Poznámka pro zvídavé 

Zvláštní a zajímavé je, že reakce 

KCl + Na  K + NaCl resp. iontově K
+
 + Na  K + Na

+
 

by neměla vůbec probíhat. Draslík totiž leží v elektrochemické řadě prvků vlevo od sodíku a 

neměl by tedy být sodíkem vytěsňován. 

Vysvětlení tohoto rozporu je založeno na posunu chemické rovnováhy. Draslík je těkavější 

než sodík a při výrobních teplotách (asi 850°C) se rychle vypařuje. Tím se rovnováha reakce 

posunuje doprava a reakce probíhá, i když by z hlediska elektrochemických potenciálů 

neměla. 
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Kovový draslík se používá prakticky jen na výrobu některých svých sloučenin, především 

superoxidu draselného KO2, který vzniká přímým spalováním draslíku. 

 

K + O2  KO2 

 

 

Rubidium a cesium 

 

„Zdrojem“ pro výrobu rubidia a cesia je výroba lithia. Rubidium a cesium se získávají jako 

vedlejší produkty při zpracování silikátů lithných. Tyto kovy jsou v malém množství 

v  lithných rudách a při výrobě lithia se oddělují ve formě chloridů RbCl a CsCl. Konečným 

krokem výroby je pak redukce chloridů kovovým vápníkem. 

 

 2 RbCl + Ca  2 Rb + CaCl2 

 

Kovové rubidium a cesium nemají příliš velké použití. Vzhledem k jejich velké reaktivitě 

s kyslíkem se občas používají ve vakuové technice jako „odstraňovače“ zbytků kyslíku. 

 

Poznámka pro zvídavé 

Cesium je zatím jen teoreticky perspektivním palivem „iontových“ motorů pro kosmické 

lodě. Je totiž těžké a snadno se ionizuje na Cs
+
. Kilogram cesia „spálený“ v iontovém motoru 

může kosmické lodi udělit stejné zrychlení jako 140 kg pevného nebo kapalného paliva 

v klasickém motoru. 

 

Úkoly k textu 

Právě jste pročetli pasáž textu, ve které se objevily rovnice chemických reakcí. Věřte mi, že i 

když to tak někdy nevypadá, neslouží chemické rovnice k trápení mozku studujících. 

Nepokoušejte se je naučit zpaměti, spíše se nad nimi zamyslete.  

Pokud jste pasáž o výrobě a použití alkalických kovů opravdu prostudovali a ne pouze 

přečetli, měli byste být schopni snadno odpovědět na následující otázky. 

Co má společného výroba draslíku, rubidia a titanu? 

Které dvě obecné metody výroby kovů se používají k výrobě alkalických kovů? 

Pokud se vám na tyto otázky nedaří odpovědět, nepokračujte dále, ale zkuste se vrátit a 

popřemýšlet nad tučně zvýrazněnými rovnicemi reakcí popisující výrobu kovů. 

 

 

Průvodce studiem 

Pokud jste bez větších problémů vyřešili předchozí úkol, musím vám poblahopřát. Je vidět, že 

se snažíte opravdu studovat a ne pouze mechanicky učit. Bez zapamatování si základních 

faktů se samozřejmě neobejdete, ale mnohem důležitější je odhalení a pochopení souvislostí 

mezi těmito základními fakty. 

Poté, co jste úspěšně zvládli pasáž o výrobě alkalických kovů, vás rád zvu do světa jejich 

reakcí. 

 
Reakce 
 

Alkalické kovy snadno odštěpují svůj jediný valenční elektron a přecházejí na jednou kladně 

nabitý ion. Díky tomu jsou velmi reaktivní a snadno reagují s mnoha prvky a sloučeninami. 

S jinými kovy alkalické kovy nereagují, ale často vytvářejí slitiny. 
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Úkoly k textu 

Pokuste se vzpomenout si, proč alkalické kovy odštěpují snadno svůj jediný valenční 

elektron. Pokud si nebudete moci vzpomenout, vyhledejte si příslušnou pasáž na začátku této 

kapitoly. 

 

 

Reakce s kyslíkem 

 

S kyslíkem reagují alkalické kovy už za pokojové teploty. Proto se neuchovávají volně na 

vzduchu, ale vždy ponořené do vhodné inertní kapaliny (nejčastěji se k tomuto účelu používá 

petrolej). Po zapálení na vzduchu alkalické kovy hoří. Produkty hoření jsou pro jednotlivé 

prvky odlišné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithium na vzduchu hoří za vzniku převážně „normálního“ bílého oxidu lithného Li2O, vedle 

kterého vzniká jen malé množství peroxidu lithného. Sodík naopak hoří především za vzniku 

světle žlutého peroxidu Na2O2, který je částečně znečištěn obyčejným oxidem Na2O. 

Hlavními produkty hoření ostatních alkalických kovů jsou oranžové až hnědé superoxidy, 

které obsahují anion O2
-
.  

 

 

Reakce s ostatními nekovovými prvky 

 

Z ostatních nekovových prvků mají význam reakce alkalických kovů s vodíkem a halogeny. 

S vodíkem poskytují alkalické kovy hydridy např. 

 

 2 Na + H2  2 NaH 

 

S halogeny reagují alkalické kovy velmi prudce (často až explozivně) za 

vzniku halogenidů. 

 

 2 K + Cl2  2 KCl  

 

Zvláštností je reakce alkalických kovů s plynným dusíkem. S ním totiž reaguje přímo pouze 

lithium, které je z alkalických kovů normálně nejméně reaktivní.  

Li Na K, Rb, Cs 

Li2O 

oxid 

Na2O2 

peroxid 

KO2, RbO2, CsO2 

superoxidy 

4 Li + O2  2 Li2O 2 Na + O2  Na2O2 K + O2  KO2 

Rb + O2  RbO2 

Cs + O2  CsO2 
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 6 Li + 2 N2  2 Li3N 

 

Tato reakce lithia za vzniku nitridu lithného je projevem jeho podobnosti s hořčíkem (tzv. 

diagonální podobnost), který s dusíkem reaguje podobně, a souvisí s malými rozměry atomu 

lithia. Ostatní alkalické kovy, včetně nejreaktivnějšího cesia, uznávají dusík jako inertní prvek 

a lze je přechovávat v ochranné atmosféře dusíku. 

  

 

Reakce se sloučeninami obsahujícími vodík 

 

Všechny alkalické kovy snadno reagují se sloučeninami obsahujícími kladně nabitý vodík 

(tzv. protické sloučeniny). Při těchto reakcích dochází vždy k uvolnění elementárního vodíku, 

který je ve  sloučenině nahrazen alkalickým kovem. Obecně lze tyto reakce popsat rovnicí 

 

 M + H – A  H2 + M
+
A

-
,   

 

kde M je alkalický kov a A je zbytek protické sloučeniny.  

 

Největší význam mají z této skupiny reakce alkalických kovů s kyselinami, vodou, alkoholy, 

amoniakem a aminy. Rychlost reakce alkalických kovů s protickými sloučeninami je úměrná 

kyselosti sloučeniny, tedy její schopnosti uvolnit vodíkový kation H
+
. Rychlost reakce bude 

postupně klesat v řadě kyseliny > voda > alkoholy > aminy.  

 

Reakce alkalických kovů s kyselinami je velmi bouřlivá. Uvolňuje se při ní velké množství 

tepla a plynný vodík, což je kombinace, která snadno vede k explozi. Produktem je vždy 

vedle vodíku sůl alkalického kovu a použité kyseliny. 

 

 2 K + H2SO4  H2 + K2SO4 

 

Velice známou a často demonstrovanou reakcí alkalických kovů je jejich reakce s vodou. Je 

také velmi rychlá a stejně jako u reakce s kyselinami při ní hrozí exploze. Vznikají při ní 

kromě vodíku hydroxidy alkalických kovů. 

 

 2 Na + 2 H2O  H2 + 2 NaOH 

 

S alkoholy již reagují alkalické kovy mírněji. Reakce obvykle není doprovázena vzplanutím. 

Při reakci vznikají alkoholáty, např. 

 

 2 Na + 2 CH3CH2OH  H2 + 2 CH3CH2ONa 

 

 

      

Reakce s amoniakem a aminy  

 

S amoniakem nebo organickými aminy reagují alkalické kovy mnohem pomaleji než s výše 

zmíněnými protickými sloučeninami. Místo sekund a minut se zde reakční doby počítají na 

hodiny a dny. Produktem reakce je vždy alkalický amid. 

 

 2 Rb + 2 NH3  H2 + 2 RbNH2 

ethanol ethanolát sodný 
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Zvláštní a mimořádné je chování alkalických kovů v kapalném amoniaku (při teplotě pod -

33°C). Všechny alkalické kovy se v kapalném amoniaku (a v některých organických 

aminech) velice dobře rozpouští na modře zbarvené roztoky. Poněkud netypické vlastnosti 

(elektrická vodivost, magnetická susceptibilita, barva) vedly k podrobnému zkoumání těchto 

roztoků. Ukázalo se, že při rozpouštění alkalických kovů v amoniaku dochází k jejich 

disociaci na kation kovu a volný elektron.  

 

Průvodce studiem 

Roztok volných elektronů – nepřipadá vám to zvláštní a podivné? Pro mne je to stejně 

nesmyslné spojení jako třeba „instantní pivo“ nebo „sušené rampouchy“. 

 

Roztok obsahující volné elektrony je samozřejmě velmi silným redukčním činidlem, vždyť 

redukce je vlastně dodávání elektronů látce. Takto se i roztoky alkalických kovů v kapalném 

amoniaku používají. Jedná se o činidla silná a přitom často selektivní, takže jsme s jejich 

pomocí schopni redukovat specifické skupiny atomů v molekule, zatímco ostatní atomy jsou 

redukce ušetřeny. 

Stabilita roztoků alkalických kovů v amoniaku závisí na čistotě. Obecně však po několika 

dnech dochází postupně k reakci za vzniku vodíku a amidu podle výše uvedené rovnice. 

 

Průvodce studiem 

A to je vše v této kapitole, vážení přátelé. Pokud jste se na jeden zátah dostali až sem, zvládli 

jste kapitolu o prvcích první skupiny periodické tabulky. 

Ideální by bylo vydržet ještě chvíli a pročíst si souhrn této kapitoly. Nemělo by vás tam nic 

překvapit. A pokud ještě zvládnete zodpovědět alespoň některé z následujících otázek nebo 

splnit nějaký z uvedených úkolů, můžete se (alespoň pro tuto chvíli) považovat za ideální 

studijní typy. 

Ale i v případě, že už toho máte dost, nezoufejte. Klidně si den nebo dva odpočiňte a vraťte se 

ke konci této kapitoly. Udělali jste kus práce. 
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Shrnutí kapitoly 

Alkalické kovy jsou prvky první skupiny periodické tabulky. Mají jeden valenční elektron, 

který velmi snadno odštěpují. Proto jsou mimořádně reaktivní a ve sloučeninách vystupují 

v oxidačním stavu +1. 

Snadnost odštěpení valenčního elektronu roste od lithia k cesiu. Stejný trend má i reaktivita 

alkalických kovů. 

V přírodě jsou z alkalických kovů nejvíce zastoupeny sodík a draslík. Jejich sloučeniny tvoří 

obrovská ložiska. Sodík se vyskytuje nejčastěji ve formě chloridu, dusičnanu, uhličitanu, 

síranu nebo boritanu, draslík pak především ve formě chloridu. 

Lithium a sodík se průmyslově vyrábějí elektrolýzou roztavených chloridů. K výrobě 

ostatních kovů se používá redukce roztaveného chloridu jiným kovem. 

Z alkalických kovů má nejširší použití sodík jako redukční činidlo. 

Alkalické kovy snadno reagují s nekovy. Při spalování na vzduchu vznikají různé produkty 

podle použitého kovu. Lithium poskytuje oxid, sodík peroxid a ostatní kovy superoxidy. 

Reakcí alkalických kovů s vodíkem vznikají hydridy, s halogeny poskytují halogenidy. 

S dusíkem alkalické kovy nereagují kromě lithia, které tvoří nitrid. 

Všechny alkalické kovy reagují s protickými sloučeninami za vzniku elementárního vodíku. 

S kyselinami vznikají soli, s vodou hydroxidy a s alkoholy alkoholáty. 

Alkalické kovy se rozpouštějí v kapalném amoniaku na modré roztoky, ve kterých se 

předpokládá přítomnost volných elektronů. Tyto roztoky se používají jako silná redukční 

činidla a časem se rozkládají na amid a vodík. 

 

 

Úkol 

Pokuste se doplnit a vyčíslit následující rovnice reakcí používaných při výrobě chloridu 

lithného: 

Li2SO4 + Na2CO3  ..... Li2CO3 + HCl  .....  LiOH + HCl  ..... 

 

Řešení tohoto úkolu je na následující straně. Pokuste se rovnice napsat samostatně a pak si je 

zkontrolujete. 

 

 

Kontrolní otázky 

1. Proč alkalické kovy odštěpují svůj jediný valenční elektron velmi snadno?  

2. Proč se prvkům 1. skupiny tradičně říká alkalické kovy? 

3. Proč se při elektrolytické výrobě alkalických kovů nepoužívají taveniny čistých sloučenin, 

ale vždy směsi s jinou látkou? 

4. Proč při vhození kousku sodíku nebo draslíku do vody nebo kyseliny může dojít 

k explozi. 

5. Proč mají roztoky alkalických kovů v kapalném amoniaku silné redukční vlastnosti. 

 

Otázka k zamyšlení 

Proč dnes množství sodíku spotřebované na výrobu tetraethylolova klesá? 
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Schéma přípravy a reakcí alkalických kovů 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použité symboly: M  ... libovolný alkalický kov 

   X ... halogen (F, Cl, Br, I) 

   H
+
 ... reakce s kyselinou 

 

 

 

Řešení úkolu z předchozí strany 

 

Li2SO4 + Na2CO3  Li2CO3 + Na2SO4 

Li2CO3 + 2 HCl  2 LiCl + H2O + CO2 

LiOH + HCl  LiCl + H2O 

Li Na K, Rb, Cs 

MCl 

elektrolýza 

taveniny 

redukce 

taveniny 

(Na, Ca) 

N2 

Li3N 

H2 

MH 

MOH H2 + 

H2O 

M2O 

O2 

M2O2 MO2 

O2 O2 H
+
 

MX 

X2 

soli M
+
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Sloučeniny prvků 1. skupiny  
 

Cíl 

Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni 

 charakterizovat vazbu alkalických kovů ve sloučeninách 

 popsat výrobu, vlastnosti a použití jejich významných sloučenin 

 

 

Průvodce studiem 

Jsem velice rád, milí čtenáři, že jste se po prostudování předchozí kapitoly a doufám, že i po 

dostatečném odpočinku, pustili opět do dalšího studia.  

Získali jste solidní soubor informací o alkalických kovech – prvcích. V této kapitole se 

podrobněji seznámíte se sloučeninami alkalických kovů.  

Samotné alkalické kovy v běžném životě prakticky nemůžete potkat (až na malé výjimky – 

vzpomenete si na některé?). Přesně opačné tvrzení platí pro jejich sloučeniny – ty můžete 

potkat prakticky všude (až na malé výjimky – já si ale na žádnou nevzpomenu). 

Proto má tato kapitola mnohem větší význam, než kapitola předchozí. Dozvíte se mnoho 

informací o látkách, které den co den používáte v kuchyni, v koupelně, můžete je potkat v 

hospodě nebo na zahradě. 

Věnujte jí, prosím, pozornost odpovídající významu. Je velice smutné, když člověk dokáže 

fundovaně vysvětlit elektronovou stavbu atomu sodíku, ale nechá se zcela zaskočit otázkou na 

použití chloridu sodného. 

Ale teď už s chutí do toho, ať máte aspoň půl hotovo. 

 

 

Charakter vazeb 

 

Na začátku předchozí kapitoly jste se dozvěděli, že atomy alkalických kovů snadno ztrácejí 

svůj valenční elektron a tvoří jednou kladně nabitý ion M
+
 (M = Li, Na, K, Rb, Cs). Ve 

sloučeninách alkalických kovů se tedy dá předpokládat přítomnost alkalických kovů ve formě 

kationtu, který bude ve vhodném stechiometrickém poměru kombinován s nějakým aniontem, 

a dohromady budou vázány iontovou vazbou. 

 

Pojem iontová vazba není úplně jednoznačný. Z obecné chemie si možná vzpomenete na 

„definici“ iontové vazby jako vazby mezi atomy s rozdílem elektronegativit větším než 1,7. 

Tento rozdíl je pouze orientační a je lepší chápat iontovou vazbu jako vazbu, ve které 

převažuje „iontovost“ (elektrostatické přitahování iontů) nad „kovalentností“ (přitahování 

způsobené společným sdílením elektronů dvěmi nebo více atomy). 

 

Podíl iontovosti na vazbě alkalických kovů ve sloučeninách roste stejně jako snadnost 

odštěpení elektronu tedy od lithia k cesiu. Dá se říci, že sloučeniny cesia jsou „nejiontovější“ 

a sloučeniny lithia nejméně iontové. 

 

Lithium dokonce jako jediný alkalický kov je schopno tvořit relativně stabilní polární 

kovalentní vazby (tedy ne iontové). Existují a mají dokonce i jakýsi význam tzv. organolithné 

sloučeniny, pro které je charakteristická vazba lithium – uhlík. 
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„Iontovost“ sloučenin přímo ovlivňuje některé makroskopické vlastnosti látek. Pro převážně 

iontové sloučeniny a tedy i pro sloučeniny alkalických kovů jsou typické především dvě 

vlastnosti: 

- vysoké body tání, za pokojové teploty jsou to pevné krystalické látky 

- dobrá rozpustnost ve vodě a jiných polárních rozpouštědlech 

 

Otázka k zamyšlení 

Zkuste si zdůvodnit, proč analogické organosodné a organodraselné sloučeniny sice existují, 

ale jsou velmi nestabilní? 

 

Příklad 

Dobré rozpustnosti a relativní nezávadnosti sodných a draselných solí se využívá např. 

v potravinářském, kosmetickém nebo farmaceutickém průmyslu. V mnoha výrobcích těchto 

oborů jsou obsaženy účinné látky, aditiva nebo pomocné látky právě ve formě sodných nebo 

draselných solí. 

Jen několik příkladů: 

 mnoho typů hořčice nebo sojová omáčka obsahují jako konzervační látku benzoan sodný 

 Maggi bujóny obsahují jako chuťovou látku glutamát sodný 

 Martánci s oligosacharidy (multivitamín a multiminerál pro děti) obsahují chlorid draselný 

 Solutan roztok (lék proti kašli) obsahuje jodid sodný 

 Čistící pleťové mléko Johnson’s pH 5,5 obsahuje sodnou sůl dihydroxycetylesteru 

kyseliny fosforečné, hydroxid sodný, benzoan sodný a sorban draselný 

 

Úkol pro zvídavé 

Pokuste se porozhlédnout ve své domácnosti po různých výrobcích a přečtěte si jejich 

kompletní složení, přestože je to četba obtížná (obvykle hodně malá písmena a téměř výlučně 

cizojazyčné názvy sloučenin). Možná budete překvapeni, kde všude soli alkalických kovů 

jsou. Při čtení si uvědomte, že sodík se „cizí řečí“ řekne natrium nebo sodium a draslík 

kalium. 

 

Úkol k textu 

Máte za sebou krátkou pasáž o charakteru vazby ve sloučeninách alkalických kovů. Měli 

byste být nyní schopni zodpovědět bez problémů následující všetečné otázky: 

Proč jsou sloučeniny alkalických kovů dobře rozpustné ve vodě? 

Proč má lithium největší tendence tvořit kovalentní sloučeniny? 

Proč jsou sloučeniny cesia nejiontovější ze všech? 

 

Průvodce studiem 

Tak jaký máte pocit z právě zodpovězených otázek typu „Proč...“? Pevně věřím, že jste je 

zvládli a že cítíte uspokojení. Je totiž poměrně jednoduché naučit se jednotlivé údaje nebo 

informace, ale je už obtížnější vidět a cítit vztahy mezi nimi a použít je k vysvětlení nebo 

zodpovězení podobných záludných otázek. 

Čekají vás nyní již konkrétní sloučeniny alkalických kovů. Během studia se nebojte pokládat 

si sami podobné otázky a pokoušejte se na ně odpovídat. Uvidíte, že v mnoha případech se 

vám to podaří. A pokud se to nepovede, poznamenejte si nevyřešenou otázku a požádejte o 

její zodpovězení svého učitele. 

Věřte tomu, že pokládání otázek je v každém oboru stejně důležitá dovednost jako jejich 

zodpovídání. Tak to zkuste trénovat. 
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Hydridy 
 

Hydridy alkalických kovů jsou iontové sloučeniny obecného vzorce MH (M = alkalický kov). 

Připravují se přímým slučováním prvků: 

 

 2 M + H2  2 MH 

 

Průvodce studiem 

Vzpomínáte? Tato reakce pro vás není nová, už jste se s ní potkali v kapitole o reaktivitě 

alkalických kovů. 

Chemie je považována za obtížný předmět i kvůli ne zcela správnému názoru, že je v ní 

„strašně moc“ různých vzorců a rovnic, které si člověk musí pamatovat. Není to tak docela 

pravda. Sami uvidíte, že s postupujícím studiem se budete čím dál, tím víc potkávat 

s reakcemi, které už znáte. 

 

Stabilita hydridů klesá od lithia k cesiu a stejným směrem naopak roste jejich reaktivita. Je to 

vcelku logické, stabilita je vlastně opakem reaktivity. 

 

Otázka k zamyšlení 

Proč tomu tak je? Na čem bude zřejmě záviset stabilita či reaktivita těchto sloučenin? 

 

Přes výše uvedenou skutečnost jsou všechny hydridy alkalických kovů látky velmi reaktivní 

s velmi silnými redukčními schopnostmi. 

Důvodem těchto redukčních schopností hydridů je přítomnost hydridového aniontu H
-
. 

Záporně nabitý vodík je velmi nespokojená částice (možná víte, že vodík má ve většině 

sloučenin oxidační číslo +1) a ochotně se čímkoliv vhodným zoxiduje na vodík elementární 

H
0
, případně až na vodíkový kation H

+
. Hydridy se tedy samy snadno oxidují, proto jsou 

silnými redukčními činidly. 

 

Nejvýznamnější reakcí hydridů alkalických kovů je jejich rozklad vodou za 

vzniku vodíku a hydroxidu, který u LiH probíhá velmi rychle a u ostatních až 

explozivně. 

 

 KH + H2O  H2 + KOH 

 

Velký průmyslový význam má především hydrid sodný, jehož tavenina ve směsi 

s hydroxidem sodným se používá k odstraňování povrchových oxidových vrstev (rzi) 

železných výrobků při tzv. odokujování. 

 

 3 NaH + Fe2O3  2 Fe + 3 NaOH 

 

LiH NaH KH RbH CsH 

stabilita 

reaktivita 
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Hydrid lithný a sodný se používají k přípravě tzv. komplexních hydridů, především 

tetrahydridoboritanů a tetrahydridohlinitanů. 

 

 BF3 + 4 LiH  Li[BH4] + 3 LiF 

 

Komplexní hydridy mají také redukční účinky a používají se při syntézách některých 

organických látek. 

 

 

Halogenidy 
 

Halogenidy alkalických kovů MX (X = F, Cl, Br, I) jsou všechny bílé krystalické látky dobře 

rozpustné ve vodě (kromě LiF). 

 

NaCl a KCl se vyskytují v přírodě ve velkých ložiscích, odkud se těží a čistí krystalizací. 

Chloridy ostatních kovů se získávají jako meziprodukty při výrobě kovů. 

 

 

Průvodce studiem 

Kamenná sůl se těžila už ve středověku a staré solné 

doly jsou atraktivními turistickými zajímavostmi. 

K nám nejbližší je zřejmě solný důl ve Weliczce 

nedaleko Krakowa (Polsko), který je zařazen i na 

seznam světového přírodního a kulturního dědictví 

UNESCO. Bližší informace můžete najít na adrese 

http://www.salt-mine.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechny halogenidy alkalických kovů lze získat reakcí hydroxidu s halogenovodíkem, např. 

 

 RbOH + HBr  RbBr + H2O 

 

nebo přímým slučováním z prvků. 

 

 2 Na + I2  2 NaI 

 

Průvodce studiem 

Na chemii mne osobně od počátku fascinovala skrytá i zjevná krása některých chemických 

vzorců. Dokážete i vy ocenit esteticky velmi zajímavé uspořádání písmen ve vzorci bromidu 

rubidného?  
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Chlorid sodný 

 

Nejvýznamnějším halogenidem alkalických kovů je chlorid sodný. Je to jedna 

z nejdůležitějších surovin chemického průmyslu. Získávají se z něj téměř všechny ostatní 

sloučeniny sodíku. 

 

Použití vytěženého NaCl k různým účelům přibližně ukazuje následující graf. 

 
Jen malá část vytěžené soli se upravuje na kuchyňskou sůl. Mnohem více NaCl se spotřebuje 

do posypových solí pro zimní úpravu silnic. Ovšem největší část se spotřebuje jako surovina 

pro výrobu jiných látek. 

 

Asi polovina vytěženého chloridu sodného se zpracovává elektrolyticky. Menší část se 

elektrolyzuje ve formě taveniny s CaCl2 při výrobě kovového sodíku (s touto částí jste se již 

seznámili v kapitole o alkalických kovech). 

 

Větší význam má však elektrolýza vodného roztoku NaCl, která slouží k výrobě hydroxidu 

sodného, chloru a vodíku a provádí se několika různými způsoby.   

 

Elektrolýza se rtuťovou katodou 

NaHgx

Hgx

C(+)

(-)

Cl2 H2

NaCl

NaOH

 
 
Vlastní elektrolýza probíhá v nádobě, jejímž dnem protéká rtuť sloužící jako záporná 

elektroda (na obrázku vlevo). Kladná elektroda je uhlíková. Při průchodu proudu probíhají na 

elektrodách reakce 

 

 A: 2 Cl
-
  Cl2 + 2 e

-
 

 K: Na
+
 + e

-
 + Hgx  NaHgx (amalgám) 
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Díky vlastnostem rtuti (vysoká hodnota tzv. přepětí vodíku) se na katodě nevylučuje vodík, 

ale vzniká sodík, který tvoří se rtutí amalgám (v podstatě se sodík ve rtuti rozpouští). 

Amalgám je kontinuálně odváděn z elektrolyzéru do druhé reakční nádoby s vodou, kde se 

amalgám rozloží za vzniku vodíku a roztoku hydroxidu sodného 

 

 2 NaHgx + 2 H2O  2 NaOH + H2 + Hgx 
 

Rtuť zbavená sodíku pak cirkuluje zpět do elektrolyzéru. 

 

Elektrolýza s železnou katodou 

Na
+

Fe(-) C(+)
Cl2H2

NaCl

NaOH

 
 

V tomto provedení je reakční nádoba rozdělena diafragmou (polopropustnou membránou, na 

obrázku čárkovaně) na katodový prostor (železná elektroda) a anodový prostor (uhlíková 

elektroda). Diafragma umožňuje průchod iontů mezi oběma prostory, ale brání 

mechanickému promíchání katolytu a anolytu, jakož i průniku chloru do prostoru katody. 

 

Na elektrodách probíhají reakce 

 

 A: 2 Cl
-
  Cl2 + 2 e

-
 

 K: 2 H2O + 2 e
-
  H2 + 2 OH

-
 

 

Do anodového prostoru se na začátku přidá roztok NaCl, v katodovém prostoru se nechá 

voda. Vlivem elektrického napětí mezi elektrodami začnou sodné ionty procházet přes 

diafragmu do katodového prostoru, kde se vznikajícími hydroxidovými ionty tvoří hydroxid 

sodný. 

 

Po skončení elektrolýzy zůstává v anodovém prostoru prakticky pouze voda – chloridové 

ionty se elektrolýzou zoxidovaly na plynný chlor, sodné ionty unikly do katodového prostoru. 

V katodovém prostoru je po skončení elektrolýzy roztok hydroxidu sodného. 

 

Někdy se tento způsob elektrolýzy roztoku NaCl používá v provedení bez diafragmy. V tomto 

případě může plynný chlor uvolňovaný na anodě reagovat se vznikajícím roztokem hydroxidu 

sodného a produktem je při nižší teplotě chlornan a při vyšší teplotě chlorečnan sodný: 

 

 Cl2 + 2 NaOH  NaCl + NaClO + H2O 

 3 Cl2 + 6 NaOH  5 NaCl + NaClO3 + 3 H2O 

 

Asi 10% chloridu sodného se zpracovává při výrobě sody Solvayovým způsobem, o kterém se 

dozvíte dále. 
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Část chloridu sodného je také zpracovávána reakcí s kyselinou sírovou na síran sodný a 

chlorovodík. 

  

2 NaCl + H2SO4  2 HCl + Na2SO4 

 

Průvodce studiem 

Nepochybuji o tom, že po předchozích dvou stranách poměrně obtížného čtení, je čas na 

malou přestávku. Proto neváhejte a hned si ji udělejte. Možná je teď na místě se trochu projít 

a protáhnout. Neměli byste ale ztratit koncentraci a zatoulat se myšlenkami příliš daleko.  

Navrhuji malý výlet do kuchyně a detailní prohlídku solničky se solí. Po prostudování 

způsobů použití NaCl se možná na ten známý a běžný bílý prášek budete dívat jinak – jako na 

látku, na které stojí značná část chemického průmyslu a tedy i naše civilizace v podobě, v jaké 

ji známe. 

Jako chemická surovina ani jako jedlá sůl nejde chlorid sodný v žádném případě nahradit 

zlatem.  

Tak a teď vyražte a zblízka si prohlédněte tu vzácnou látku. Očekávám vás asi za deset minut 

a mám připraven malý úkol.  

 

 

Úkol 

Doufám, že po krátkém odpočinku jste už schopni opět pokračovat. Nebude na škodu trochu 

si zopakovat předchozí pasáž. 

Pokuste se odpovědět (slovně nebo chemickou rovnicí) otázku 

 

Jak se z chloridu sodného vyrábí sodík, chlor, hydroxid sodný, vodík, chlornan sodný, síran 

sodný, chlorovodík? 

 

Pokud se vám to napoprvé nepodaří, nic si z toho nedělejte a znovu nahlédněte do 

předchozího textu. 

Správné řešení naleznete na konci této kapitoly. 

 

 

Ostatní halogenidy alkalických kovů 

 

Ostatní halogenidy alkalických kovů ani zdaleka nedosahují významu NaCl. 

 

Chlorid draselný je sice důležitou surovinou pro výrobu draslíku a všech dalších sloučenin 

draselných, ale vzhledem k menšímu významu draselných solí ve srovnání se sodnými je 

menší i význam KCl.  

Samotný chlorid draselný se používá jako zdroj draslíku ve hnojivech. 

 

Bromid draselný KBr se používá ve fotografii a jako zdroj bromu v organických syntézách. 

Dříve se používal i jako sedativum. 

 

Chlorid a bromid lithný se pro svou silnou hygroskopičnost používají ve vysoušecích a 

klimatizačních jednotkách. 
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Historická poznámka (nepříliš seriózní) 

V dobách nedávno minulých na sklonku 20. století se běžně věřilo, že se při určitých 

příležitostech přidává do nápojů „brom“. Týkalo se to především vojáků základní služby a 

středoškolských či vysokoškolských studentů na chmelových a jiných brigádách. „Brom“ 

v čaji měl působit jako absolutní „antiafrodiziakum“. 

Skutečný brom je odporně páchnoucí, nechutná a jedovatá kapalina a do čaje se studentům 

nikdy nepřidával. 

Oním všeobecně známým „bromem“ byl ve skutečnosti právě bromid draselný, který je 

sladký a lze jím částečně nahradit cukr, aniž by konzument cokoliv chutí poznal. KBr má 

všeobecně zklidňující účinky, i když si osobně nejsem zcela jist, zda se jeho vliv projevuje i 

v oblasti sexuálního apetitu. Účastnil jsem se několika brigád, absolvoval jsem základní 

vojenskou službu a výsledky mých experimentů tento vliv nepotvrdily.  

 

 

Sloučeniny s kyslíkem 
 

Alkalické kovy tvoří s kyslíkem neobyčejně mnoho různých binárních sloučenin. 

Rekordmanem v tomto ohledu je cesium, u kterého je popsáno nejméně devět různých 

sloučenin se stechiometrickým poměrem od Cs7O do CsO3. 

 

Hořením alkalických kovů na vzduchu vznikají různé produkty. Lithium poskytuje převážně 

běžný oxid Li2O, sodík se spaluje na peroxid Na2O2 a ostatní alkalické kovy dávají 

superoxidy MO2. Podrobně byly tyto reakce popsány v kapitole o reaktivitě alkalických kovů. 

 

Normální oxidy existují od všech alkalických kovů. Jsou to látky velmi zásadité a snadno 

reagují s vodou na roztok příslušného hydroxidu, např. 

 

 Na2O + H2O  2 NaOH  

 

Peroxidy M2O2 se dají rovněž připravit od všech alkalických kovů stejně jako superoxidy 

MO2.  

Reakcí hydroxidů alkalických kovů (kromě lithného) s ozónem se dají za vhodných podmínek 

připravit ozonidy MO3. Jsou to sloučeniny obsahující kyslíkatý anion O3
-
. 

 

 2 CsOH + 2 O3  2 CsO3 + ½ O2 + H2O  

 

Sloučeniny s vyšším obsahem kyslíku než odpovídá oxidu se při dostatečném zahřívání 

postupně rozkládají za uvolnění kyslíku. 

 

 2 MO3  2 MO2 + O2  M2O2 + 2 O2  M2O + 5/2 O2 

 

Peroxidy, superoxidy a ozonidy jsou velmi silná oxidační činidla. Mnoho organických látek 

při styku s nimi vzplane nebo dokonce exploduje. 

 

Všechny binární kyslíkaté sloučeniny alkalických kovů reagují s vodou za vzniku hydroxidu. 

Kromě hydroxidu vzniká účinkem vody z peroxidů peroxid vodíku a ze sloučenin s větším 

obsahem kyslíku se přitom uvolňuje i kyslík. 

 

Přehled základních kyslíkatých sloučenin alkalických kovů a jejich reakcí s vodou je 

v následující tabulce.  
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Název anion vzorec reakce s vodou 

oxid O
2-

 M2O M2O + H2O  2 MOH 

peroxid O2
2-

 M2O2 M2O2 + 2 H2O  2 MOH + H2O2   

2 MOH + H2O+ 1/2O2 

superoxid O2
-
 MO2 2 MO2 + H2O  2 MOH + 3/2 O2 

ozonid O3
-
 MO3 2 MO3 + H2O  2 MOH + 5/2 O2 

 

Použití těchto sloučenin není příliš rozsáhlé. 

 

Peroxid sodný Na2O2 je obsažen v různých odbarvovačích. Má silné bělící účinky díky své 

schopnosti oxidovat organická barviva. Používá se v textilních továrnách, papírnách a při 

zpracování dřeva. 

 

Superoxid draselný se používá jako pomocný zdroj kyslíku v dolech, v dýchacích přístrojích 

(hasiči) a v ponorkách. Podstatou tohoto jeho použití je reakce s „vydýchaným“ vzduchem 

obsahujícím CO2. 

 

 4 KO2 + 2 CO2  2 K2CO3 + 3O2 

 

V kosmických lodích se k tomuto účelu používá peroxid lithný Li2O2, který je mnohem lehčí. 

 

Úkol pro zvídavé 

Na první pohled to nevypadá, že by peroxid lithný Li2O2 byl výhodnější než superoxid 

draselný KO2. Je sice lehčí díky výrazně nižší molární hmotnosti lithia, na druhou stranu ale 

obsahuje méně kyslíku. 

 

Pokuste se vypočítat, kolik gramů kyslíku se uvolní z jednoho gramu obou látek za 

předpokladu, že se rozloží na oxid. 

 

 

Hydroxidy 
 

Hydroxidy alkalických kovů (zvláště NaOH a KOH) jsou látky, které potkáte v každé 

chemické laboratoři. 

 

S výrobou hydroxidu sodného jste se již seznámili v části o použití NaCl. Hydroxid draselný 

se vyrábí úplně stejně z chloridu draselného. 

 

Hydroxidy alkalických kovů jsou jedny z nejsilnějších zásad a jsou velmi dobře rozpustné ve 

vodě. Jejich zásaditost roste od LiOH k CsOH, protože platí, že čím iontovější je hydroxid, 

tím je zásaditější. 

 

Velká zásaditost těchto látek se projevuje i tak, že jsou velmi žíravé. Poleptání 

roztoky hydroxidů alkalických kovů je nebezpečnější, nežli poleptání 

kyselinami. Alkalické hydroxidy zmýdelňují tuky lidské pokožky a rozkládají 

bílkoviny. Proto se poměrně rychle zažírají do tkání, které díky tomu 
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poškozují i do hloubky. Působení kyselin se naproti tomu omezuje jen na povrch kůže, kyselá 

hydrolýza tuků i bílkovin je zřetelně pomalá. Každopádně, při práci s roztoky alkalických 

hydroxidů i anorganických kyselin je na místě maximální opatrnost a používání ochranných 

pomůcek. 

Typickou vlastností hydroxidů alkalických kovů je jejich schopnost vázat vodu i ve formě 

vzdušné vlhkosti (jsou silně hygroskopické). Proto se používají často jako vysoušedla (např. 

jako náplně exsikátorů). Reakce hydroxidů s vodou je silně exotermická, proto se tyto látky 

při rozpouštění ve vodě zahřívají. 

 

Další významnou vlastností hydroxidů alkalických kovů je jejich schopnost vázat oxid 

uhličitý za tvorby uhličitanu. 

 

 2 MOH + CO2  M2CO3 + H2O 

 

Toho se využívá k odstraňování CO2 z plynů vedením přes vrstvu pevného hydroxidu nebo 

probubláváním přes jeho roztok. 

 

Alkalické hydroxidy jako silné zásady samozřejmě reagují se všemi kyselinami za vzniku 

solí, např. 

 

 KOH + HCl  KCl + H2O 

 2 NaOH + H2SO4  Na2SO4 + 2 H2O 

 

Ze všech hydroxidů alkalických kovů se v průmyslu a laboratořích používají prakticky jen 

NaOH a KOH jako suroviny a pomocné látky. 

 

 

Ostatní sloučeniny 
  

Z ostatních sloučenin mají význam především sodné a draselné soli kyslíkatých kyselin 

(uhličitany, sírany, dusičnany) a mýdla. 

 

Uhličitany 

 

Uhličitany alkalických kovů se dají snadno připravit zaváděním oxidu uhličitého do roztoku 

alkalického hydroxidu, např. 

 

 2 KOH + CO2  K2CO3 + H2O 

 

Až na uhličitan lithný to jsou látky dobře rozpustné ve vodě a termicky stálé (na rozdíl od 

uhličitanů jiných kovů). 

 

Uhličitan lithný se svými vlastnostmi podobá spíše uhličitanu hořečnatému než uhličitanům 

ostatních kovů 1. skupiny – ve vodě je rozpustný málo a při zahřívání se rozkládá 

 

 Li2CO3  Li2O + CO2 

 

Je to projevem tzv. diagonální podobnosti v periodické tabulce, která je způsobena přibližně 

stejnou velikostí atomu lithia a hořčíku a na kterou jste již několikrát narazili. 
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Roztoky alkalických uhličitanů jsou silně zásadité. Je to způsobeno jejich hydrolýzou, kterou 

je možné popsat rovnicí např. 

 

 Na2CO3 + H2O  2 Na
+
 + HCO3

-
 + OH

-
 

 

Tato zásaditost je důvodem, proč se v průmyslu často nahrazují roztoky alkalických 

hydroxidů roztoky alkalických uhličitanů. 

 

Koncentrované roztoky alkalických uhličitanů případně samotné uhličitany jsou díky vysoké 

zásaditosti také silně žíravé a vyžadují stejnou opatrnost při používání jako alkalické 

hydroxidy. 

 

Průvodce studiem 

Zásaditost uhličitanů alkalických kovů se dá bez rovnice vysvětlit poučkou, kterou si jistě 

pamatujete z kurzu obecné chemie:  

 

Roztoky solí silných zásad a slabých kyselin jsou zásadité a naopak.  

 

Alkalické hydroxidy jsou jedny z nejsilnějších zásad a kyselina uhličitá je velmi slabá 

kyselina. 

 

Hydrogenuhličitany alkalických kovů jsou také ještě zásadité, ale méně než uhličitany. Jsou 

také o něco méně rozpustné. 

 

Uhličitany a hydrogenuhličitany jako zásady reagují se silnými kyselinami za vzniku oxidu 

uhličitého. 

 

 Na2CO3 + H2SO4  Na2SO4 + H2O + CO2 

 K2CO3 + 2 HCl  2 KCl + H2O + CO2 

 

Nejvýznamnějším alkalickým uhličitanem je uhličitan sodný Na2CO3 (soda). Vyrábí se ve 

velkém tzv. Solvayovým způsobem.  

 

Historická poznámka  

Ernest Solvay se narodil roku 1838 jako syn lomařského mistra 

z Rebecq-Rognon v Belgii. Nový proces výroby uhličitanu sodného 

vyvinul ve  23 letech se svým bratrem Alfredem. 
 

 

Prvním krokem je absorpce oxidu uhličitého a amoniaku ve vodě za vzniku 

hydrogenuhličitanu amonného, 

 

 NH3 + CO2 + H2O  NH4HCO3 

 

ze kterého se podvojnou záměnou s NaCl získá hydrogenuhličitan sodný. Přitom se využívá 

toho, že ze všech čtyř látek v reakci je NaHCO3 nejméně rozpustný. 

 

 NaCl + NH4HCO3  NH4Cl + NaHCO3 
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Hydrogenuhličitan sodný se pak snadno zahřátím (tzv. kalcinací) rozkládá na uhličitan 

(kalcinovaná soda) 

 

 2 NaHCO3  Na2CO3 + H2O + CO2 

 

Chlorid amonný, který vzniká jako vedlejší produkt v druhém kroku výroby, se nejčastěji 

zpracovává reakcí s hydroxidem vápenatým na CaCl2 a amoniak (ten se vrací do výroby). 

 

 2 NH4Cl + Ca(OH)2  CaCl2 + 2 NH3 + 2 H2O 

 

Soda se v poslední době začíná vyrábět i přímou kalcinací minerálu trona 

 

 2 Na2CO3.NaHCO3.2H2O  3 Na2CO3 + 5 H2O + CO2 
 

Uhličitan sodný se používá buď bezvodý, nebo jako dekahydrát Na2CO3.10H2O, označovaný 

jako soda prací, dodávaný do obchodu v podobě velkých, snadno větrajících bezbarvých 

krystalů. Významnou látkou je především v průmyslu chemickém a farmaceutickém. Značná 

část jeho produkce se používá v náplních hasicích přístrojů. 

 

Průvodce studiem 

Dříve se velmi využívala tzv. soda na praní, která byla v podstatě čistým dekahydrátem 

uhličitanu sodného. Soda se proto dala ještě nedávno snadno koupit v každé drogérii. Byla i 

velmi účinným prostředkem na „protahování“ ucpaných kuchyňských odpadů. Použití sody 

v domácnosti ale postupně upadá. Jednak se při praní začaly používat mnohem účinnější 

detergenty a jednak byla problematická její „žíravost“.  

 

V domácnosti se stále používá tzv. „soda bicarbona“, což je hydrogenuhličitan sodný. Slouží 

především jako hlavní složka kypřícího prášku do pečiva pod označením E 500. Fungování 

kypřícího prášku je založeno na rozkladu NaHCO3 přítomnou pevnou kyselinou za vzniku 

plynného oxidu uhličitého, jehož bublinky v těstě během pečení zatuhnou. 

 

Druhým rozšířeným použitím NaHCO3 je „jedlá soda“, která pomáhá při „pálení žáhy“. Tzv. 

pálení žáhy je způsobeno překyselením žaludku a lze je „vyléčit“ neutralizací žaludečních 

šťáv vhodnou zásadou. Zásada ovšem nesmí být příliš silná a žíravá. K tomuto účelu se skvěle 

hodí hydrogenuhličitan sodný, který sice zásaditý je, ale mnohem méně než soda. Při 

neutralizaci žaludečních šťáv dochází k reakci 

 

 NaHCO3 + HCl  NaCl + H2O + CO2 

 

Uhličitan draselný (potaš), který se vyrábí reakcí KOH a CO2, má již menší použití (při 

výrobě skla a keramiky). 

 

Poznámka pro zvídavé 

Zajímavé vlastnosti byly odhaleny u uhličitanu lithného. Pravidelná konzumace této látky 

v množství 1 – 2 gramy denně působí příznivě při léčbě manio-depresivních stavů a vede 

k výraznému snížení rizika sebevraždy u takto postižených osob. 

Mechanismus účinku není zcela jasný, ale předpokládá se, že zvýšení obsahu Li
+
 v organismu 

výrazně ovlivňuje rovnováhu Na
+
/K

+
 a Ca

2+
/Mg

2+
 v mozkových buňkách.  

 

Sírany 



 26 

 

Ze síranů je opět nejvýznamnější síran sodný Na2SO4, který vzniká při zpracování NaCl 

s kyselinou sírovou a také všude tam, kde se ve výrobě používá neutralizace kyseliny sírové 

hydroxidem sodným 

 

 2 NaOH + H2SO4  Na2SO4 + H2O 

 

Používá se především při výrobě papíru sulfátovým způsobem (asi 70%), ve sklářském 

průmyslu a při výrobě detergentů. 

 

 

Dusičnany 

 

Dusičnany alkalických kovů lze připravit přímo reakcí kyseliny dusičné s alkalickým 

hydroxidem nebo uhličitanem (případně hydrogenuhličitanem) 

 

 HNO3 + KOH  KNO3 + H2O 

 2 HNO3 + Na2CO3  2 NaNO3 + CO2 + H2O 

 

Dusičnan sodný se také nachází ve formě velkých ložisek v Jižní Americe (tzv. chilský 

ledek). 

 

Dusičnany alkalických kovů jsou poměrně stabilní látky, které se dají snadno roztavit a 

rozkládají se až při teplotách nad 500°C (na rozdíl od dusičnanů jiných kovů). 

 

 2 NaNO3  2 NaNO2 + O2 

 

nebo při vyšší teplotě 

 

 2 NaNO3  Na2O + N2 + 5/2 O2 

 

Jako všechny dusičnany jsou silnými oxidačními činidly a na tom je založeno i jejich použití.  

Nejdůležitějším je dusičnan draselný KNO3 (draselný ledek, sanytr), který je podstatnou 

složkou střelného prachu a slouží i jako oxidační činidlo v pyrotechnice. Dusičnan sodný se 

k těmto účelům nemůže použít, protože je hygroskopický. 

 

V pyrotechnice se používá i dusičnan lithný (červené světlice). 

 

Historická poznámka 

Sanytru pro výrobu střelného prachu nebylo nikdy dost díky neustálé touze lidstva bojovat a 

válčit. Ve středověku se výrobou této strategické suroviny zabývali sanytrníci. Dusičnan 

draselný se tehdy získával extrakcí pevných materií nasycených roztoky unikajících z chlévů, 

latrin, apod. s obsahem močoviny a následnou krystalizací.  

Později sanytrníci zakládali vlastní jámy, které plnili výkaly z širokého okolí, přehrabovali se 

v nich a po určité době zpracovali na sanytru. Nechutnou zajímavostí je, že sanytrníci údajně 

posuzovali kvalitu své suroviny chutí. 
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Mýdla 

 

Mýdla jsou chemicky sodné nebo draselné soli tzv. vyšších mastných kyselin. Tyto kyseliny 

jsou vázány v přírodních tucích esterovou vazbou na glycerol. 

 

Mýdla se vyrábějí rozkladem tuků alkalickými hydroxidy. Vzhledem k tomu, že tato reakce 

patří spíše do organické chemie a tam se také o ní dozvíte více, stačí v tuto chvíli k jejímu 

popisu jednoduché schéma. 

 

 MOH + tuk  mýdlo + glycerol  
 

Podle použitého hydroxidu vznikají mýdla sodná nebo draselná. Sodná mýdla jsou klasická 

tuhá mýdla, zatímco draselná mýdla jsou tekutá. 

 

Ve velkém měřítku se vyrábějí i lithná mýdla. Ta ovšem neslouží k osobní hygieně, ale 

používají se jako zahušťovadla do vysokoteplotních mazacích olejů a vazelín. Jejich 

přítomnost zajišťuje dostatečnou viskozitu (a tedy funkčnost) maziv i při vysokých teplotách. 

 

Průvodce studiem 

Vážení a milí přátelé, právě jste prostudovali kapitolu o sloučeninách alkalických kovů. Spolu 

s kapitolou o samotných alkalických kovech tvoří celek o prvcích první skupiny periodické 

soustavy. 

Množství odborných znalostí o této skupině prvků použijete i v dalším studiu anorganické 

chemie. Mnoho reakcí a vlastností je dosti obecných a budete se s nimi setkávat i v chemii 

jiných prvků. 

Stejně jako v předchozí kapitole následuje shrnutí a několik úkolů. Tato kapitola byla 

poněkud obtížnější, takže bych vám spíše doporučoval nechat ji několik dní „uležet“ a poté se 

ke studiu vrátit na tomto místě. Souhrn je v podstatě opakování těch nejdůležitějších faktů 

z celé kapitoly, a aby pomohl k upevnění vašich znalostí, je vhodné jej provést až s určitým 

časovým odstupem. 
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Shrnutí kapitoly 

Sloučeniny alkalických kovů jsou vesměs iontové povahy. Díky tomu jsou to pevné 

krystalické látky dobře rozpustné ve vodě. Největší praktický význam mají sloučeniny sodné 

a draselné. 

Iontový charakter sloučenin roste od lithia k cesiu. Pouze u lithia existují sloučeniny s vyšším 

podílem kovalentnosti (organolithné sloučeniny). 

Hydridy alkalických kovů jsou velmi reaktivní látky se silnými redukčními vlastnostmi. 

Vodou se rozkládají na vodík a příslušný hydroxid. 

Nejvýznamnějším alkalickým halogenidem je chlorid sodný. Těží se ve formě kamenné soli a 

je surovinou pro všechny ostatní sodné sloučeniny. Jeho elektrolýzou (v roztaveném stavu 

nebo v roztoku) se vyrábí sodík, chlor, hydroxid sodný, chlornan a chlorečnan sodný. 

S kyslíkem tvoří alkalické kovy mnoho binárních sloučenin. Jsou to především oxidy, 

peroxidy, superoxidy a ozonidy. 

Hydroxidy alkalických kovů jsou jedny z nejsilnějších zásad díky své vysoké iontovosti. Jsou 

silně hygroskopické. S kyselinami reagují za vzniku solí. Významná je jejich reakce s oxidem 

uhličitým za vzniku uhličitanů, která se využívá k odstraňování CO2 z plynů i k přípravě 

uhličitanů. 

Z uhličitanů alkalických kovů je nejvýznamnější soda Na2CO3. Vyrábí se Solvayovým 

způsobem přes hydrogenuhličitan amonný nebo kalcinací minerálu trona. Uhličitany 

alkalických jsou díky hydrolýze silně zásadité a používají se často místo hydroxidů. 

Z dalších sloučenin se ve velkém měřítku používají síran sodný (papírenský průmysl) a 

dusičnan draselný (střelný prach). 

Mýdla jsou sodné nebo draselné soli vyšších mastných kyselin, které se vyrábí hydrolýzou 

tuků alkalickými hydroxidy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

 

Schéma přípravy a reakcí sloučenin alkalických kovů  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použité symboly: M  ... libovolný alkalický kov 

   X ... halogen (F, Cl, Br, I) 

   Q ... zahřívání 

  H
+
 ... reakce s kyselinou 

 

 

Průvodce studiem 

Samozřejmě každé schéma je zjednodušující a i výše uvedený přehled reakcí neobsahuje 

všechny probrané reakce alkalických kovů nebo jejich sloučenin. Přesto věřím, že bude pro 

vás užitečné mít tyto základní reakce a přeměny na jednom místě. 

 

 

 

 

 

 

Úkol 

Ve schématu shrnujícím důležité reakce alkalických kovů a jejich sloučenin je znázorněno 

celkem 19 chemických přeměn. Pokuste se pro každou z nich napsat chemickou rovnici. 

 

 

 

Li Na K, Rb, Cs 

H2O 

H2 

MH 

MOH H2 + 

H2O 

M2O 
H2O 

O2 

Q 
M2O2 

Q 
MO2 

O2 O2 

H2O H2O 

CO2 

M2CO3 
H

+
 

soli M
+
 

H
+
 

H
+
 

H
+
 

MX 

X2 

HX 
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Kontrolní otázky 

1. Proč jsou halogenidy lithné hygroskopické na rozdíl od halogenidů ostatních alkalických 

kovů? 

2. Proč jsou soli alkalických kovů většinou dobře rozpustné ve vodě? A existují nějaké 

výjimky? 

3. Proč je hydroxid cesný silnější zásadou než hydroxid sodný? 

4. Které sloučeniny se vyrábí přímo z chloridu sodného a jak? 

5. Ze kterých surovin se vyrábí uhličitan sodný Solvayovým způsobem? 

6. Se kterými sloučeninami alkalických kovů se můžete setkat v běžném životě a k čemu se 

používají? 

 

 

Řešení úkolu ze strany 20 

Sodík se vyrábí elektrolýzou taveniny NaCl (ve směsi s CaCl2). Sodík vzniká na katodě reakcí 

 Na
+
 + e

-
  Na 

 

Chlor se z NaCl vyrábí elektrolýzou buď jeho taveniny nebo vodného roztoku. Při elektrolýze 

se dá použít amalgamový způsob se rtuťovou katodou nebo běžná elektrolýza s  katodovým a 

anodovým prostorem odděleným diafragmou. Chlor se vždy vylučuje na anodě a vzniká 

reakcí 

 2 Cl
-
  Cl2 + 2 e

-
 

 

Hydroxid sodný se vyrábí elektrolýzou vodného roztoku NaCl. Při amalgamovém způsobu 

vzniká rozkladem amalgamu 

  2 NaHgx + 2 H2O  2 NaOH + H2 + Hgx 
Při elektrolýze s diafragmou vzniká roztok NaOH v katodovém prostoru. 

 

Vodík vzniká při elektrolýze vodného roztoku NaCl na katodě. 

 2 H
+
 + 2 e

-
  H2 

Pouze při použití rtuťové katody se uvolňuje až rozkladem amalgamu (viz předchozí 

odstavec). 

 

Chlornan sodný se připravuje elektrolýzou vodného roztoku NaCl s NEodděleným 

katodovým a anodovým prostorem. Vzniká reakcí chloru uvolňovaného na anodě se 

vznikajícím roztokem hydroxidu sodného 

 Cl2 + 2 NaOH  NaCl + NaClO + H2O 
 

Chlorovodík a síran sodný se mohou vyrábět reakcí NaCl s kyselinou sírovou 

 2 NaCl + H2SO4  2 HCl + Na2SO4 
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Prvky 2. skupiny  
(kovy alkalických zemin) 
 

Cíl 

Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni 

 charakterizovat vlastnosti prvků 2. skupiny periodické 

soustavy 

 popsat formy jejich výskytu v přírodě 

 vysvětlit způsoby jejich výroby a použití 

 slovně i chemickými rovnicemi popsat jejich chemické reakce 

 

 

Průvodce studiem 

Přišel čas posunout se v periodické tabulce o kousek vpravo a podívat se podrobně na prvky, 

které těsně sousedí s alkalickými kovy. 

Pokud máte po studiu prvních kapitol tohoto textu pocit, že toho začíná být mnoho na to, že 

jste stále teprve na začátku periodického systému, pak mám pro vás dobrou zprávu. V této a 

následující kapitole se vyskytují téměř stejné typy reakcí, jaké už znáte. Téměř žádná z nich 

by vás neměla vyloženě překvapit. 

Důvodem toho je skutečnost, že ve vodorovném směru periodické tabulky se vlastnosti prvků 

mění plynule a ne skokem. Kovy alkalických zemin jsou tedy v mnohém podobné alkalickým 

kovům a podléhají většinou stejným reakcím. 

Proto se bez obav z neznámého pusťte do studia. 

 

Do 2. skupiny periodické soustavy patří prvky beryllium (Be), hořčík (Mg), vápník (Ca), 

stroncium (Sr), baryum (Ba) a radium (Ra). Společně se často označují jako kovy alkalických 

zemin. 

 

Historická poznámka 

Dříve se jako kovy alkalických zemin označovaly pouze vápník, stroncium a baryum. 

V poslední době se však takto označuje celá druhá skupina periodické tabulky. 

 

Všechny prvky 2. skupiny byly izolovány v 19. století. Hořčík, vápník, stroncium a baryum 

připravil v roce 1808 Davy elektrolyticky. Beryllium izoloval jako první Fridrich Wöhler roku 

1828 redukcí BeCl2 kovovým draslíkem. Radium bylo objeveno a připraveno (ve stopovém 

množství) manželi Curieovými v roce 1898. 

 

Historická poznámka 

Fridrich Wöhler se zapsal do dějin chemie svou syntézou močoviny z kyanatanu amonného, 

čímž dokázal, že organické látky mohou vznikat z látek anorganických. Zajímavé je, že tento 

svůj mimořádný objev realizoval ve stejném roce (1828), ve kterém připravil kovové 

beryllium. Někdy je až zarážející, jak široký záběr měli „dávní“ chemici. 

 
Základní charakteristika 
 

Kovy alkalických zemin jsou všechny stříbrolesklé pevné látky. Lesklý vzhled si uchovávají 

beryllium a hořčík, které se na vzduchu pokrývají velmi tenkou, ale kompaktní vrstvičkou 

oxidu. Ostatní kovy se na vzduchu rychle stávají matnými – oxidace probíhá více do hloubky.  

Be 

beryllium 

Mg 

hořčík 

Ca 

vápník 

Sr 

stroncium 

Ba 

baryum 

Ra 

radium 
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Základní vlastnosti prvků 2. skupiny shrnuje tabulka 3. 

 

Tabulka 3 Základní vlastnosti kovů alkalických zemin 

Vlastnost Be Mg Ca Sr Ba Ra 

Elektronová 

konfigurace 

He 2s
2
 Ne 3s

2
 Ar 4s

2
 Kr 5s

2
 Xe 6s

2
 Rn 7s

2
 

Elektronegativita 1,5 1,2 1,0 1,0 0,9 0,9 

Teplota tání (°C) 1287 649 839 768 727 700 

Hustota (kg dm
-3

) 1,848 1,738 1,550 2,6 3,51  

Tvrdost (Mohs) 5,0 2,0 1,5 1,8 2,5  

Barvení plamene   cihlově 

červená 

červená zelená červená 

 

Ve srovnání s alkalickými kovy jsou všechny tvrdší, mají vyšší hustotu a vyšší bod tání. 

Všechny tyto vlastnosti jsou ovlivněny především pevností kovové vazby, kterou jsou atomy 

kovů k sobě poutány v elementárním stavu. 

 

Prvky druhé skupiny mají pro tuto vazbu k dispozici 2 valenční elektrony v orbitalu s (na 

rozdíl od jednoho elektronu u alkalických kovů) a to je důvod, proč je vazba pevnější. 

 

Poznámka pro zvídavé 

Na základě výše uvedené věty by se dalo zformulovat pravidlo, že čím více valenčních 

elektronů kov má, tím pevnější kovovou vazbu vytváří a tím je tvrdší, hustší a výše tající. 

Takové pravidlo, bohužel, neplatí pro všechny kovy. Dá se říci, že přibližně platí pouze v levé 

polovině periodické tabulky. 

 

Dvojice valenčních elektronů v podstatě určuje chemické vlastnosti prvků 2. skupiny. 

Podobně jako alkalické kovy mohou tyto prvky odštěpit a tím dosáhnout stabilní konfigurace 

předchozího vzácného plynu (typické chování kovů). 

 

Je poměrně logické, že odštěpení dvojice elektronů je energeticky náročnější než odštěpení 

elektronu jediného. Navíc platí pravidlo, že orbital zcela zaplněný elektrony je stabilnější než 

orbital zaplněný jen částečně, takže vytrhnout elektron z orbitalu s s dvojicí elektronů 

(zaplněný orbital) je těžší než vytrhnout elektron z orbitalu s s jedním elektronem (částečně 

zaplněný). To demonstruje i porovnání první ionizační energie (energie nutná k odtržení 

jednoho elektronu) prvků první a druhé skupiny (tabulka 4). 

 

Tabulka 4 První ionizační energie atomů prvků 1. a 2. skupiny 

Prvek ionizační energie 

kJ mol
-1

 

s
1
  s

0
 

 Prvek ionizační energie 

kJ mol
-1

 

s
2
  s

1
 

Li 520  Be 899 

Na 496  Mg 738 

K 419  Ca 590 

Rb 403  Sr 549 

Cs 376  Ba 503 
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Odtržení jednoho elektronu z atomu kovu 2. skupiny za vzniku jednou nabitého kationtu je 

tedy těžší než u alkalických kovů, ale zase ne o moc. Odtržení druhého elektronu je ještě těžší, 

protože nyní se odnímá záporná částice z kladně nabitého iontu a výrazně se uplatní i 

elektrostatické přitahování.  
 

M 

n s
2
 

M
+
 

n s
1
 

- e
-
 - e

-
 

M
2+

 

n s
0
 

energie větší 

energie 
 

Je proto trochu nepochopitelné, že kovy alkalických zemin vystupují ve všech svých 

sloučeninách téměř výlučně v oxidačním stavu +2 a pouze výjimečně se za zvláštních 

podmínek (např. v taveninách některých solí) nacházejí i v oxidačním stavu +1. Důvod je ve 

stabilitě jednotlivých oxidačních stavů. Jak již bylo uvedeno, orbital zaplněný elektrony je 

stabilnější než orbital zaplněný částečně a totéž platí i pro orbital prázdný. V reakci 

 

 M
+
 + M

+
  M

2+
 + M (M = atom prvku 2. skupiny) 

 

jsou na levé straně ionty s částečně zaplněným orbitalem s
1
, zatímco na pravé straně máme 

dvě stabilnější částice (prázdný orbital s
0
 a úplně zaplněný orbital s

2
). Vzhledem k tomu, že 

všechny systémy se snaží dosáhnout nejstabilnějšího stavu, bude uvedená reakce velmi 

snadno a rychle probíhat zleva doprava. I kdyby se tedy podařilo připravit ionty M
+
, okamžitě 

by se přeměnily na stabilnější směs iontů M
2+

 a atomů M – došlo by k jejich disproporcionaci. 

 

Otázka k zamyšlení 

Pokud budete mít chuť, pokuste se popřemýšlet nad tím, proč totéž neplatí pro prvky 1. 

skupiny, u kterých je oxidační stav +1 velmi stabilní) 

 

Jednoduše řečeno, prvky druhé skupiny se ve svých sloučeninách vyskytují prakticky zásadně 

v oxidačním stavu +2. 

 

Průvodce studiem 

Poslední věta předchozího odstavce v podstatě shrnuje celou předchozí stranu. Dalo by se říci, 

že zapamatujete-li si tuto jednoduchou větu, pak víte vše podstatné z předchozího textu této 

kapitoly. Jaký má tedy ten text smysl? 

Při studiu chemie (nejen anorganické) můžete získat různé úrovně chemického myšlení.  

První úroveň je nejjednodušší a je založena na mechanickém zapamatování základní faktů, 

rovnic, atd. Na této úrovni vám samozřejmě stačí vědět, že „prvky 2. skupiny jsou vždycky 

+2“.  

Na druhé úrovni již je člověk schopen jednoduše odpovídat na otázky typu „proč...“. 

Například „Prvky druhé skupiny vystupují v oxidačním stavu +2, protože mají dva valenční 

elektrony, které mohou odštěpit a dosáhnou tak konfigurace vzácného plynu“.  

Třetí úroveň už znamená schopnost hlubšího rozboru otázky a příkladem je právě text 

zdůvodňující možné oxidační stavy atomů na základě stability jednotlivých stavů. 

Samozřejmě je možné jít ještě dále a ptát se na to, proč jsou zaplněné orbitaly stabilnější než 

nezaplněné, proč je tak stabilní konfigurace vzácného plynu, atd. K zodpovězení takových 

otázek je nutné už hluboké porozumění stavby atomů, orientace v kvantově chemických 

výpočtech, ... – zkrátka ještě vyšší úrovně chemického myšlení. 

Předchozí text berte, prosím, jako pokus, přiblížit vám uvažování chemika třetí úrovně, tedy 

úrovně, na kterou byste se měli po případném vysokoškolském studiu chemie dostat. Není to 

tak obtížné, jak to možná vypadá, a já doufám, že se vám to všem povede. 
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Ani u prvků druhé skupiny není snadnost odštěpení elektronů a tedy reaktivita stejná. Zvyšuje 

se od beryllia k radiu, tedy stejným směrem jako u alkalických kovů. Beryllium dokonce 

vůbec netvoří čistě iontové sloučeniny, což znamená, že není možné jeho elektrony úplně 

odtrhnout. Souvisí to opět s velikostí atomu. Čím větší atom, tím snadněji elektrony odštěpí, a 

naopak, čím menší atom je, tím obtížnější je odštěpení jeho valenčních elektronů. 

 

Tento trend je u kovů alkalických zemin mnohem výraznější než u alkalických kovů. V první 

skupině prvků se od ostatních mírně odlišovalo lithium. Ve druhé skupině se poměrně 

výrazně liší beryllium a hořčík, které jsou méně reaktivní a tvoří snadno stabilní kovalentní 

vazby, od Ca, Sr a Ba, které se naopak velmi podobají alkalickým kovům. 

 

Vápník, stroncium a baryum také barví plamen, na rozdíl od Mg a Be. 

 

 

Výskyt 
 

Prvky druhé skupiny se v přírodě nevyskytují v elementárním stavu, ale vždy vázané ve 

sloučeninách. 

 

Otázka k zamyšlení 

PROČ??? 

 

Beryllium je na Zemi i ve vesmíru málo rozšířené (podobně jako lithium). Vyskytuje se 

v mnoha minerálech, jediným významným je však beryl (Be3Al2Si6O18), z něhož bylo poprvé 

izolováno. Na druhou stranu tvoří beryl velká povrchová ložiska, takže se snadno těží. Zvláště 

příjemnou formou výskytu beryllia v přírodě jsou smaragdy, které mají téměř stejné složení 

jako beryl a obsahují navíc chrom. Ten způsobuje jejich zelené zbarvení. 

 

Hořčík je šestým nejrozšířenějším prvkem na Zemi. Jeho největší zásobárnou je mořská voda, 

která obsahuje 0,13 % hořčíku ve formě MgCl2. 

 

Poznámka pro zvídavé 

Ač se zdá obsah hořčíku v mořské vodě velmi malý, je to prakticky nevyčerpatelná zásoba. 

Někdo spočítal, že pokud by se hořčík získával z mořské vody v dnešním rozsahu po milion 

let, klesl by obsah hořčíku v mořské vodě z 0,13 % na 0,12 %. 

 

Hořčík je také obsažen v mnoha horninách a minerálech převážně ve formě uhličitanů, síranů, 

křemičitanů a halogenidů. Nejvýznamnějšími minerály jsou dolomit MgCa(CO3)2, magnesit 

(MgCO3) a karnalit KCl.MgCl2.6H2O. Hořčík vázaný ve formě křemičitanů obsahují i známé 

minerály mastek, slída nebo azbest. Nelze samozřejmě opomenout skutečnost, že hořčík je 

obsažen ve všech zelených rostlinách jako součást chlorofylu. 
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Historická poznámka 

Dolomit byl pojmenován po svém objeviteli, francouzském geologovi Deodat-Guy-Sylvain-

Tancré de Gratet de Dolomieu (1750 – 1801). Později se začal používat a rozšiřovat tento 

název pro celé geologické území (severovýchodní část italských Alp). V této oblasti se kromě 

dolomitu nachází i velká ložiska jiných hořečnatých minerálů.  

 

 
 

Některé chemické sloučeniny jsou opravdu hezké a stojí za to pokusit se prozkoumat jejich 

větší množství v přírodě pokud možno zblízka (třeba během dovolené). 

 

Vápník je ještě více rozšířen než hořčík – je pátým nejrozšířenějším prvkem na Zemi. Asi 

nejznámější jsou jeho minerály tvořené hlavně uhličitanem vápenatým CaCO3 – vápenec, 

křída, mramor, kalcit, aragonit. Uhličitan vápenatý je také hlavní složkou korálů, lastur a 

perel. Velmi významnými minerály jsou rovněž sádrovec (CaSO4.2 H2O), anhydrit (CaSO4), 

kazivec (CaF2) a apatit (Ca5(PO4)3F).  

 

Otázka k zamyšlení 

Jaký je rozdíl mezi anhydritem a anhydridem? 

 

 

Poznámka pro zvídavé 

Vápník a hořčík jsou významné také pro všechny živé organismy (nejen pro zelené rostliny, 

které obsahují hořčík v chlorofylu). Např. „průměrné“ lidské tělo obsahuje 0,027 % hořčíku a 

1,4 % vápníku. Hořčík je vesměs v rozpustné formě a má vliv na správnou funkci nervů a na 

iontovou rovnováhu v těle. Téměř všechen vápník lidského těla je obsažen v kostech a 

zubech. Přesto to není jeho jediná funkce. Zvláště pro učitele může být užitečná informace o 

tom, že při ztrátě hlasu se doporučuje užívání vápníku (v lécích je většinou ve formě 

uhličitanu). Mohu z vlastní zkušenosti potvrdit, že to pomáhá. 

 

Stroncium a baryum jsou již vzácnější ve srovnání s hořčíkem a vápníkem. Přesto jsou to ještě 

poměrně běžné prvky (baryum je čtrnáctým a stroncium patnáctým nejrozšířenějším prvkem). 

Největší význam pro výrobu sloučenin obou kovů mají minerály celestin (SrSO4), stroncianit 

(SrCO3) a baryt (BaSO4). 

 

Radium se ve srovnání s ostatními prvky této skupiny na Zemi prakticky nevyskytuje. Je ve 

velmi malém množství obsaženo v uranových rudách (asi 1 mg Ra na 10 tun rudy). Celkové 

množství dostupného radia je řádově několik kilogramů a ročně se jej vyrobí méně než 100 g 

na celém světě (mezi nejvýznamnější producenty patří i ČR). 

  

 



 36 

Výroba a použití 
 
Beryllium 

 

Beryl jako hlavní ruda beryllia se zpracovává pražením s Na2SiF6 (hexafluorokřemičitan 

sodný). Přitom vzniká ve vodě rozpustný tetrafluoroberyllnatan sodný Na2BeF4. Ten se 

vylouhuje vodou a v roztoku se zvýší pH přídavkem vhodné zásady. Tím se vysráží poměrně 

čistý nerozpustný hydroxid beryllnatý. 

 

 Na2BeF4 + 2 NaOH  4 NaF + Be(OH)2 

 

Z hydroxidu beryllnatého se pak vyrábí všechny ostatní sloučeniny beryllia. 

 

Kovové beryllium se vyrábí buď redukcí BeF2 hořčíkem 

 

 BeF2 + Mg  MgF2 + Be 

 

nebo elektrolýzou roztavených solí. 

 

Úkol 

Elektrodové reakce probíhající při elektrolýze roztavených solí jste již několikrát potkali 

v kapitolách o alkalických kovech. Pokuste se nyní samostatně napsat správně rovnice 

elektrodových dějů při elektrolýze taveniny chloridu beryllnatého. 

Správné řešení tohoto úkolu naleznete na konci této kapitoly. 

 

Kovové beryllium se používá především do slitin. Slitiny s mědí (tzv. berylliové bronzy) mají 

vysokou pevnost, dobrou elektrickou vodivost a mimořádnou odolnost proti otěru. Používají 

se na namáhané součásti leteckých motorů, součásti přesných přístrojů, v elektronice, ... Ze 

slitin beryllia s niklem se vyrábí vysokoteplotní pružiny a svorky. 

 

Berylium je také výborným moderátorem (zpomalovačem) a reflektorem (odražečem) 

neutronů a proto má rozsáhlé použití v jaderné energetice. Tento kov také dobře propouští 

RTG záření a je tedy vhodným materiálem pro okénka rentgenových trubic. Rozsáhlejšímu 

použití slitin beryllia brání velká jedovatost tohoto kovu. Nejen s čistým berylliem, ale i s jeho 

slitinami je nutné zacházet za zvláštních bezpečnostních opatření. 

 

 

Hořčík 

 

Hořčík se vyrábí buď elektrolýzou solí z mořské vody (elektrolyzuje se tavenina nebo vlhká 

sůl) nebo redukcí kalcinovaného dolomitu ferrosiliciem. 

 

MgCa(CO3)2  MgO.CaO + 2 CO2  (žíhání = kalcinace) 

2 (MgO.CaO) + FeSi  2 Mg + Ca2SiO4 + Fe (redukce)  
 

 

Poznámka pro zvídavé 

Ferrosilicum je slitina křemíku a železa, která se vyrábí redukcí oxidu křemičitého uhlíkem za 

přídavku železné rudy. Je to poměrně levné a rozšířené průmyslové redukční činidlo. 
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Hořčík je lehký a pevný kov. Bez problémů se obrábí standardními metalurgickými 

technikami a je proto ideálním konstrukčním materiálem v letectví a kosmonautice. Slitiny s 

hliníkem obsahující více než 90 % hořčíku se používají k výrobě automobilových karosérií a 

trupů letadel. Na rozdíl od beryllia není hořčík jedovatý. 

 

Vzhledem k velké reaktivitě za vyšších teplot se používá hořčík také jako redukční činidlo při 

metalotermické výrobě některých kovů (např. uran). 

 

 UF4 + 2 Mg  U + 2 MgF2  
 

Kovový hořčík slouží také k výrobě tzv. Grignardových (čte se „gryňárovy“) sloučenin 

významných v mnoha organických syntézách (o těchto sloučeninách se dozvíte více v další 

kapitole). 

 

Hořčík po zapálení hoří velmi jasným plamenem. Díky tomu nachází práškový hořčík použití 

i v pyrotechnice. 

 

Poznámka pro zvídavé 

Jako bojová zápalná látka se dodnes používá tzv. elektron, což je slitina hořčíku a hliníku s 

přísadou manganu, mědi a křemíku. Při hoření vyvíjí teplotu kolem 3 000°C a nelze ji uhasit 

vodou. 

 

Historická poznámka 

Fotografové v dávných dobách používali tzv. bleskové prachy. Jejich hlavní složkou byl 

práškový hořčík s vhodným oxidačním činidlem. Po zapálení prach velmi rychle shořel a celé 

okolí „nasvítil“. Mnohem později se také používaly „hořčíkové“ žárovky na jedno použití do 

fotografických blesků. 

 

 

Vápník, stroncium, baryum 

 

Vápník, stroncium a baryum se v podobě volných prvků vyrábí v mnohem menší míře než 

hořčík. 

 

Vápník se vyrábí elektrolýzou roztaveného chloridu vápenatého. Ten se získává jako vedlejší 

produkt při výrobě sody Solvayovým způsobem nebo reakcí uhličitanu vápenatého 

s kyselinou chlorovodíkovou. 

 

 CaCO3 + 2 HCl  CaCl2 + CO2 + H2O 

 

Stroncium a baryum se mohou také získávat elektrolýzou roztavených chloridů. Prakticky se 

ale dává přednost redukci oxidů hliníkem. 

 

 3 SrO + 2 Al  3 Sr + Al2O3 
 

Použití těchto prvků není příliš rozsáhlé. Vápník se používá k odstraňování kyslíku, síry a 

fosforu z oceli (reaguje s nimi a převádí je do strusky), k čištění vzácných plynů od zbytků 

kyslíku a dusíku (oba plyny za zvýšené teploty váže, podobně se používají i Ba a Sr) a 

k výrobě některých kovů jako redukční činidlo (výroba Rb, Cs). 
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Reakce 
 

Kovy alkalických zemin jsou mnohem méně reaktivní než alkalické kovy. Přesto se stále ještě 

považují za prvky velmi reaktivní. Jejich reaktivita roste od beryllia k radiu, což odpovídá 

rostoucí snadnosti odštěpení valenčních elektronů. 

 

Průvodce studiem 

Rozdíly v reaktivitě jsou u prvků 2. skupiny mnohem větší než ve skupině alkalických kovů. 

Zvláště beryllium a hořčík se výrazně liší od ostatních prvků. Proto budou reakce těchto prvků 

popsány v dalším textu odděleně. Přesto samozřejmě existuje mnoho reakcí společných. 

Pokuste se při dalším studiu věnovat pozornost rozdílům a shodám mezi jednotlivými prvky. 

 

Beryllium 

 

Beryllium je nejméně reaktivním prvkem z celé skupiny. Za studena je nereaktivní, všechny 

jeho reakce probíhají až za zvýšených teplot. 

 

Kovové beryllium nelze zapálit, pokud je v kusech. Jemný prášek beryllia však na vzduchu 

hoří, přičemž dochází k reakci jak s kyslíkem, tak s dusíkem. 

 

 2 Be + O2  2 BeO 

3 Be + N2  Be3N2 
 

Po zahřátí reaguje beryllium s většinou nekovů za vzniku binárních sloučenin např. 

 Be + X2  BeX2 

 Be + S  BeS 

 2 Be + C  Be2C 
 

Jako jeden z mála prvků beryllium nereaguje s vodíkem, a to ani za horka. Stejně tak 

nereaguje s vodou. 

 

V kyselinách se Be rozpouští snadno za vzniku beryllnatých solí 

 

 Be + 2 H
+
  Be

2+
 + H2 

 

Pouze s koncentrovanou kyselinou dusičnou nereaguje, protože se jejím působením pokrývá 

kompaktní vrstvičkou oxidu, která brání další reakci (pasivuje se). 

 

 

Poznámka pro zvídavé 

Pasivace kovů v koncentrované kyselině dusičné, která způsobuje zdánlivou nerozpustnost 

kovu, je poměrně běžným jevem. Je způsobena tím, že za vhodných podmínek proběhne 

reakce kovu s HNO3 jako oxidačním činidlem nad reakcí s HNO3 jako kyselinou. Tím dojde 

ke vzniku povrchové vrstvy oxidu, která (opět za vhodných podmínek) je tak nerozpustná a 

kompaktní, že zabrání dalšímu kontaktu kovu s kyselinou. 

Zmíněné „vhodné podmínky“ se liší pro různé kovy a znamenají především vhodnou teplotu a 

koncentraci HNO3. 
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Výjimečnou reakcí beryllia ve srovnání s ostatními prvky této skupiny je jeho rozpouštění 

v roztocích hydroxidů za vzniku tetrahydroxoberyllnatanů, např. 

 

 Be + 2 KOH + 2 H2O  K2[Be(OH)4] + H2 

 

Beryllium také za horka reaguje s amoniakem za vzniku nitridu 

 

 3 Be + 2 NH3  Be3N2 + 3H2 

 

 

Hořčík 

 

Hořčík má už o něco málo vyšší reaktivitu než beryllium, proto jeho reakce probíhají často za 

nižších teplot.  

 

Kovový hořčík lze poměrně snadno zapálit (ne sice tak snadno jako papír, ale mnohem 

snadněji než kus uhlí). Při hoření Mg na vzduchu vzniká směs oxidu a nitridu podobně jako u 

beryllia. 

 

 2 Mg + O2  2 MgO 

3 Mg + N2  Mg3N2 
 

Hořící hořčík nelze uhasit vodou. Za vysokých teplot je totiž hořčík schopen redukovat vodík 

ve vodě. 

 

 Mg + H2O  MgO + H2 

 

Skrápění hořícího hořčíku vodou vede díky tomu paradoxně k vyšší intenzitě hoření. 

 

Podobně se nedá „hořčíkový požár“ uhasit ani oxidem uhličitým (sněhové hasicí přístroje), 

protože i s touto látkou Mg dobře v žáru reaguje. 

 

 2 Mg + CO2  2 MgO + C 

 

Poznámka pro zvídavé 

Výše uvedené poznámky platí pro většinu hořících elektropozitivních kovů. Především se to 

týká alkalických kovů, kovů alkalických zemin a hliníku. Tyto kovy se hasí zásadně 

práškovými hasicími přístroji, nebo lépe suchým pískem a vůbec nejlépe je nechat je dohořet 

samovolně. 

 

S nekovy reaguje hořčík podobně jako beryllium. Při reakci s uhlíkem ale vzniká karbid 

s odlišným složením. 

 

 Mg + 2 C  MgC2 

 

Hořčík také za vysokých teplot je schopen přímo reagovat s vodíkem na hydrid. 

 

 Mg + H2  MgH2  
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Rovněž s vodou nebo s vodní párou hořčík reaguje za zvýšené teploty (dobře pozorovatelné je 

rozpouštění hořčíku ve vroucí vodě). Vzniká přitom oxid (rovnice byla uvedena výše) nebo 

hydroxid hořečnatý a uvolňuje se vodík. 

 

 Mg + 2 H2O (l)  Mg(OH)2 + H2 

 

Podobně jako při reakci s vodou reaguje hořčík i s jinými protickými rozpouštědly. 

Významná je především reakce s alkoholy za vzniku alkoholátů. 

 

 Mg + 2 R – OH  Mg(OR)2 + H2  (R je uhlovodíkový zbytek) 

 

Poznámka pro zvídavé 

Poslední reakce hořčíku se používá při tzv. absolutizaci ethanolu, což je vlastně odstranění 

zbytků vody. 

Reakce hořčíku s ethanolem probíhá už za pokojové nebo mírně zvýšené teploty, pokud se 

v ethanolu rozpustí malé množství jodu (k aktivaci hořčíku). 

Absolutizace se provádí tak, že se hořčík rozpustí v malém množství ethanolu se stopami 

jodu. Ke vzniklému roztoku ethanolátu hořečnatého se pak přidá větší množství ethanolu 

s obsahem vody nepřekračujícím 1 %. Ethanolát hořečnatý s vodou reaguje na ethanol a 

hydroxid hořečnatý. Absolutní ethanol pak lze oddestilovat. 

 

Hořčík také přímo reaguje s halogenderiváty uhlovodíků. Vznikají přitom tzv. Grignardovy 

sloučeniny, které jsou velmi užitečné v mnoha organických syntézách. 

 

Mg + CH3CH2Br  CH3CH2MgBr 

  bromethan ethylmagnesiumbromid 

 

Vzhledem k tomu, že se Grignardovy sloučeniny rozkládají působením vody, je nutné jejich 

přípravu provádět v nevodném prostředí (nejčastěji v diethyletheru). Rozpouštědlo má 

v reakci ještě další role: chrání Grignardovu sloučeninu i před vlivem vzduchu, a vůbec 

umožnuje vznik Grignardovy sloučeniny. Pokud použijeme jiná rozpouštědla než ethery 

(třeba beznín), reakce neprobíhá vůbec, nebo vede k jiným produktům  

 

Vápník, stroncium, baryum 

 

Vápník, stroncium a baryum se svou reaktivitou mnohem více podobají alkalickým kovům 

než hořčíku a berylliu. 

 

Na vzduchu hoří za tvorby oxidů a nitridů (jako hořčík a beryllium), ale produkty hoření 

(především u stroncia a barya) obsahují také peroxidy MO2. 

 

 Ba + O2  BaO2 
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Úkol 

Kyslíkaté sloučeniny alkalických kovů a kovů alkalických zemin zavádějí trochu chaos do 

rozpoznávání jednotlivých typů sloučenin. Zkuste si proto vzpomenout na chemické 

názvosloví a pojmenovat následující sloučeniny. 

 

Na2O, CaO, KO2, BaO2, PbO2, CsO3, CrO3 

 

Nezapomeňte, že kyslík se může v těchto sloučeninách vyskytovat ve formách O
-2

, O2
-2

, O2
-
 a 

O3
-
. 

Řešení tohoto úkolu naleznete na konci kapitoly. 

 

S nekovy reagují tyto tři prvky stejně jako hořčík, ovšem reakce jsou díky jejich zvýšené 

reaktivitě snadnější. Reakcí s uhlíkem vznikají karbidy typu MC2.  

 

Živější než u hořčíku je i reakce Ca, Sr a Ba s vodou. Reakce ale není tak prudká jako u 

alkalických kovů. 

 

 M + 2 H2O  M(OH)2 + H2  (M = Ca, Sr, Ba) 

 

Podobné je to i u reakcí těchto prvků s dalšími protickými sloučeninami (kyseliny, alkoholy, 

amoniak). 

 

 Ca + 2 HCl  CaCl2 + H2 

 Sr + 2 CH3OH  Sr(OCH3)2 + H2 

 3 Ba + 2 NH3  Ba3N2 + 3 H2 

 

Přestože vápník, stroncium a baryum jsou také schopny tvořit organokovové sloučeniny 

(třeba typu Grignardových sloučenin), jsou tyto látky méně stálé a nemají žádný velký 

význam. 

Ca, Sr a Ba jsou podobné alkalickým kovům v interakci s kapalným amoniakem. Tvoří s ním 

modré roztoky obsahující „solvatované elektrony“. O těchto roztocích jste se více dozvěděli 

v kapitole o prvcích 1. skupiny.  

 

Průvodce studiem 

Tak, máte za sebou třetí sezení s anorganickou chemií. Doufám, že pomalu, ale jistě začínáte 

pozorovat, že anorganická chemie není shlukem vzájemně nesouvisejících faktů a reakcí. 

Jistě jste si v právě prostudované kapitole všimli mnoha odkazů na alkalické kovy a byl bych 

moc rád, kdyby se vám podařilo jasně vidět podobnosti a odlišnosti prvků první a druhé 

skupiny. 

Znalost a pochopení anorganické chemie nespočívají v tom, že o každém prvku budete vědět 

všechno. Pokud to trochu přeženu, tak o některém prvku nemusíte vědět vůbec nic, pokud víte 

aspoň něco o jeho sousedech v periodické tabulce a znáte zákonitosti periodického systému. 

Pak jste schopni odvodit základní vlastnosti „neznámého“ prvku. 

Tak to kdysi dávno udělal i Mendělejev, když mu v jeho návrhu tabulky některé prvky 

chyběly. Na základě analogií ve svém periodickém systému předpověděl vlastnosti do té doby 

neobjevených prvků a čas ukázal, že jeho předpovědi byly poměrně přesné.  

Pokud se vám při řešení olympiády nebo při zkoušení z chemie přihodí „okno“ u nějakého 

prvku, vzpomeňte na Mendělejeva a zkuste odvozovat. Věřte tomu, že tím oslníte nejen okolí, 

ale i sami sebe. 
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Shrnutí kapitoly 

Prvky druhé skupiny periodické tabulky se souhrnně označují jako kovy alkalických zemin. 

Ve své valenční sféře mají dva elektrony v orbitalu s, které mohou použít k vazbě nebo 

odštěpit. Ve sloučeninách se kovy alkalických zemin vyskytují zásadně v oxidačním stavu +2. 

Hořčík a vápník patří k nejrozšířenějším prvkům na Zemi. Zásobárnou hořčíku je mořská 

voda, ale je obsažen i v řadě minerálů (např. dolomit). Mezi nejznámější minerály obsahující 

vápník patří vápenec, křída nebo sádrovec. 

Kovy alkalických zemin se vyrábí buď elektrolyticky z halogenidů nebo redukcí vhodných 

sloučenin jinými kovy. 

Z prvků 2. skupiny má největší praktické použití hořčík, který je vynikajícím konstrukčním 

materiálem jak samotný, tak ve slitinách (především s hliníkem). Kovový hořčík je také 

vhodným redukčním činidlem při výrobě jiných kovů a slouží také k přípravě 

organohořečnatých, tzv. Grignardových sloučenin. 

Kovy alkalických zemin jsou o něco méně reaktivní než alkalické kovy. V této skupině prvků 

jsou také výraznější rozdíly v reaktivitě především mezi dvojicí Be a Mg a zbývajícími prvky. 

Vápník, stroncium a baryum se reakcemi velmi podobají alkalickým kovům. 

Základní reakce prvků druhé skupiny shrnuje následující schéma.  

 

 

Schéma přípravy a reakcí prvků 2. skupiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použité symboly: M  ... libovolný kov 2. skupiny 

   X ... halogen (F, Cl, Br, I) 

   OH
-
 ... reakce s hydroxidem 

  H
+
 ... reakce s kyselinou 

 

 

 

 

 

 

Be Mg Ca, Sr, Ba 

MX2 

elektrolýza 

Al 

N2 

Be2C 

OH
-
 

H2 

MH2 M(OH)2 H2 + 

Be(OH)4
2-

 

C 

MX2 

X2 

MO MgO 

FeSi Mg 

BeF2 

M3N2 

H
+
 

soli M
2+

 

C 

MC2 

H2O 

MO 

O2 
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Kontrolní otázky 

1. Proč mají prvky druhé skupiny ve všech svých sloučeninách oxidační číslo +2?  

2. Proč se vápník, stroncium a baryum nedají vyrábět elektrolýzou vodných roztoků jejich 

solí, jak to lze u hořčíku? 

3. Proč jsou kovy alkalických zemin méně reaktivní než alkalické kovy? 

4. Proč se hořící hořčík nedá uhasit vodním ani sněhovým hasicím přístrojem? 

 

 

Otázky k zamyšlení 
 

 Kovový hořčík je široce používaným konstrukčním materiálem. Vápník, který 

přímo sousedí s hořčíkem, se pro tyto účely nehodí. Pokuste se zamyslet a najít příčiny 

této skutečnosti. 

 

 Kovy alkalických zemin jsou v „kusovitém“ stavu velmi málo reaktivní, ale ve 

formě prášku reagují snadno. Čím to je? 
 

 

Řešení úkolu ze strany 36 

Při výrobě beryllia elektrolýzou roztaveného chloridu beryllnatého probíhají reakce 

K: Be
2+

 + 2 e
-
  Be 

A: 2 Cl
-
  Cl2 + 2 e

-
 

 

Řešení úkolu ze strany 41 

Na2O oxid sodný   PbO2 oxid olovičitý 

CaO oxid vápenatý   CsO3 ozonid cesný 

KO2 superoxid draselný  CrO3 oxid chromový 

BaO2 peroxid barnatý 



Sloučeniny prvků 2. skupiny  
 

Cíl 

Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni 

 charakterizovat vazbu prvků 2. skupiny ve sloučeninách 

 popsat výrobu, vlastnosti a použití jejich významných sloučenin 

  

 

 

Průvodce studiem 

Postupně jste se dostali k poslední kapitole tohoto textu. Věřím, že ji začínáte číst odpočatí a 

v dobré pohodě. 

Podobně, jako tomu bylo u alkalických kovů, jsou i sloučeniny prvků 2. skupiny důležitější 

než prvky samotné. Soli kovů alkalických zemin jsou stejně rozšířené a používané. Rozdíly ve 

vlastnostech sloučenin obou skupin prvků jsou ale větší než mezi prvky samotnými. Proto zde 

naleznete pasáže, jejichž analogie jste u alkalických kovů nepoznali. O to bude tato kapitola 

náročnější. 

Přesto nezoufejte. Možná než začnete, zkuste si zazpívat známou pohádkovou písničku 

„...upeč třeba chleba, postav třeba zeď,...“. Obě činnosti stejně jako mnoho jiných vyžadují 

sloučeniny prvků druhé skupiny.  

 

 

Charakter vazeb 
 

Prvky druhé skupiny vykazují stejné trendy v charakteru jejich vazby ve sloučeninách jako 

alkalické kovy. Pouze rozdíly mezi jednotlivými členy skupiny jsou mnohem výraznější. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nejsou známy žádné čistě iontové sloučeniny beryllia. V jeho sloučeninách jsou vždy běžné 

polární kovalentní vazby, přičemž kladný náboj je samozřejmě vždy koncentrován na atomu 

beryllia. Charakterem vazeb i dalšími vlastnostmi se beryllium podobá více hliníku než 

ostatním prvkům druhé skupiny (diagonální podobnost). 

 

U hořčíku je tomu podobně, pouze se zvyšuje podíl iontovosti vazeb. Hořčík se už v tomto 

směru podobá lithiu (opět diagonální podobnost).  

 

 

Poznámka pro zvídavé 

Zmíněná „diagonální podobnost“ je jeden ze vztahů v periodické tabulce. Jde o podobnost 

dvojic lithium - hořčík, beryllium - hliník a bor - křemík. Tato podobnost se vysvětluje 

prakticky stejnými rozměry atomů prvků v příslušné dvojici. 

 

Be Mg Ca Sr Ba 

kovalentnost vazeb 

iontovost vazeb 
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Zbývající prvky pak už tvoří prakticky pouze iontové sloučeniny, a pokud i nějaké kovalentní 

sloučeniny těchto prvků existují, jsou nestálé. Vápník, stroncium a baryum se svým 

charakterem vazeb ve sloučeninách velmi podobají alkalickým kovům. 

 

 

Hydridy 
 

Hydridy prvků 2. skupin se všechny dají připravit přímým slučováním prvků 

 

 M + H2  MH2 

 

kromě hydridu beryllnatého. Ten se musí připravovat reakcí chloridu beryllnatého s nějakým 

alkalickým hydridem 

 

 BeCl2 + 2 LiH  BeH2 + 2 LiCl 

 

Termická stabilita těchto hydridů (nebo řekněme teplota, při které se hydridy začnou 

rozkládat na kov a vodík) se ve skupině nemění plynule, jak ukazuje následující obrázek. 

 

BeH2

MgH2

CaH2

SrH2

BaH2

iontové

polymerní

 
 

U vápníku, stroncia a barya platí stejný trend, jaký jste už poznali u alkalických kovů. Čím 

těžší kov, tím větší iontovost sloučeniny a tím menší stabilita (větší reaktivita). Mezi 

vápníkem a hořčíkem však dojde k něčemu, co tento trend naruší. To „něco“ je zásadní změna 

charakteru sloučeniny. Ca, Sr a Ba tvoří hydridy prakticky čistě iontové, které v pevném stavu 

obsahují ionty M
2+

 a H
-
 vázané v krystalové mřížce. Hořčík a beryllium jsou v hydridech 

vázány polární kovalentní vazbou s vodíkem do dlouhých řetězců (tomuto typu hydridů se 

říká polymerní).  

 

I když je obtížné to vysvětlit přesně, hydridy hořčíku a beryllia se od hydridů ostatních kovů 

liší jako jablka od hrušek. Proto nelze jejich stability porovnávat v jedné škále. Obě skupiny 

hydridů (iontové a polymerní) mají své závislosti a pravidla.  
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Kousek struktury BeH2 je na následujícím obrázku. 

 

 
 

Průvodce studiem 

Takové typy vzorců, které se pokouší o „prostorové“ znázornění molekul, jsou obvyklé spíše 

v organické chemii, proto mi dovolte krátké vysvětlení různých způsobů kreslení chemické 

vazby.  

 Vazby nakreslené běžnou čarou leží v rovině papíru. 

 Vazby nakreslené čárkovaně směřují dozadu za (nebo lépe pod) rovinu papíru. 

 Vazby nakreslené zvýrazněnou čarou (klínem) směřují před (nad) rovinu papíru.  

 

Na struktuře BeH2 je zvláštní to, že vodík se zdá být dvojvazný (každý vodík se váže se 

dvěma atomy Be) a beryllium čtyřvazné. Přitom si jistě vzpomenete, že vodík má zásadně 

jednu „ručičku“, tj. jednu vazbu. Beryllium se svými dvěma valenčními elektrony taky těžko 

vytvoří čtyři běžné kovalentní vazby. 

 

Vysvětlení těchto nesrovnalostí lze ve zjednodušené formě získat z představy „poloviční“ 

vazby. Pokud si u každé vazby v BeH2 budete představovat pouze půl vazby, pak vám vyjdou 

správné vaznosti prvků – vodík jednovazný a beryllium dvojvazné. 

 

Tyto „poloviční“ vazby v této sloučenině (a nejen v ní) skutečně existují a odborně se jim říká 

„dvouelektronové třístředové vazby“, což znamená, že tři atomy (H – Be – H) jsou navzájem 

poutány dvojicí elektronů.  

 

Bez ohledu na to, zda jsou polymerní nebo iontové, reagují všechny hydridy prvků druhé 

skupiny s vodou za vzniku vodíku. 

 

 MH2 + 2 H2O  M(OH)2 + 2 H2 

 

Rychlost této reakce je největší u BaH2, naopak nejméně reaktivní je BeH2.  

 

Hydridy prvků 2. skupiny nemají žádné zvláštní praktické použití. Pouze CaH2 se může 

používat jako zdroj vodíku (reakce s vodou) a je oblíbeným sušícím činidlem pro organická 

rozpouštědla. 

 

 

Halogenidy 
 

Všechny halogenidy prvků 2. skupiny lze připravit přímým slučováním prvků  

 

 M + X2  MX2 

 

To je, bohužel, jedna z mála věcí, které mají všechny společné. 

 

Be 

H 

H H 

H 

Be 

H 

H 

atd. atd. 
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Většinou jsou halogenidy kovů alkalických zemin dobře rozpustné ve vodě, i když méně než 

halogenidy alkalických kovů. Málo rozpustné nebo přímo nerozpustné jsou fluoridy kromě 

BeF2. 

 

Rozpustné halogenidy prvků 2. skupiny lze snadno získat reakcí kovu, oxidu nebo hydroxidu 

s příslušnou halogenovodíkou kyselinou, např. 

 

 Mg + 2 HCl  MgCl2 + H2 

 CaO + 2 HBr  CaBr2 + H2O  

 Ba(OH)2 + 2 HI  BaI2 + 2 H2O 

 

Tyto rozpustné halogenidy krystalují z roztoků jako krystalohydráty. Zvláštní je skutečnost, 

že krystalovou vodu je možné zahříváním odstranit pouze u  krystalohydrátů halogenidů Ca, 

Sr a Ba. Zahřívání hydratovaných halogenidů beryllia vede k oxidu beryllnatému, u 

analogických hořečnatých solí k halogenid-oxidům. 

 

 BeF2.4H2O  BeO + 2 HF + 3 H2O 

 2 MgCl2.6H2O  Mg2OCl2 + 2 HCl + 11 H2O 

 

Poznámka pro zvídavé 

Na poslední reakci je založen tzv. Sorelův cement používaný jako pojivo nebo chcete-li 

lepidlo pro vysokoteplotní aplikace (např. lepení žáruvzdorné keramiky). Jde o suspenzi MgO 

v nasyceném roztoku MgCl2, která tuhne během několika hodin.  

 

Nerozpustné fluoridy je možné připravit srážením roztoků rozpustných solí kovů 2. skupiny 

alkalickým fluoridem např. 

 

 Sr(NO3)2 + 2 NaF  SrF2 (s) + 2 NaNO3 

 

 

Chlorid vápenatý 

 

Z halogenidů kovů alkalických zemin má největší praktický význam chlorid vápenatý CaCl2. 

Získává se jako vedlejší produkt (spíše odpad) z výroby sody Solvayovým způsobem. 

Z vodných roztoků krystaluje jako hexahydrát, který lze snadno odvodnit zahřátím. 

 

 CaCl2.6H2O  CaCl2 + 6 H2O 

 

Bezvodý CaCl2 je hygroskopický a používá se běžně v laboratořích jako snadno 

regenerovatelné sušidlo.  

 

Chlorid vápenatý tvoří s vodou eutektickou směs, která má velmi nízký bod tání (kolem –

50°C). Proto se používá jako složka posypových solí při silných mrazech a jako součást 

přípravků proti zamrzání sypkých materiálů (např. uhlí nebo rudy na železničních vagónech). 

 

CaCl2 je také surovinou pro výrobu vápníku a používá se i při výrobě sodíku. 
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Ostatní halogenidy 

 

Z ostatních halogenidů je významný fluorid vápenatý CaF2, který se vyskytuje v přírodě jako 

minerál kazivec a je v podstatě jediným zdrojem pro získávání fluoru.  

 

Fluorid vápenatý je jen velmi málo rozpustný ve vodě, proto se na něj převádějí fluoridy při 

jejich odstraňování z odpadních vod. 

 

Chlorid hořečnatý je průmyslově nejdůležitější solí hořčíku. Získává se přímo z mořské vody 

a slouží jako surovina pro výrobu hořčíku i jeho sloučenin.  

 

 

Oxidy a hydroxidy 
 

Oxidy prvků 2. skupiny vznikají snadno přímou oxidací kovů, termickým rozkladem 

uhličitanů nebo dehydratací hydroxidů. 

 

 2 Mg + O2  2 MgO 

 CaCO3  CaO + CO2 

 Ba(OH)2  BaO + H2O 

 

Průvodce studiem 

Možná si vzpomenete z minulé kapitoly, že při spalování těžších prvků této skupiny vznikají 

vedle oxidů také peroxidy. Vzhledem k tomu, že tyto látky nemají žádný praktický význam, 

nebudeme se jim na tomto místě věnovat.  

 

Všechny oxidy se rozpouštějí v kyselinách na příslušné soli např. 

 

 MgO + H2SO4  MgSO4 + H2O 

 

Oxidy Ca, Sr a Ba se snadno rozpouštějí i ve vodě na hydroxidy. 

 

 BaO + H2O  Ba(OH)2 

 

Otázka k zamyšlení 

Na několika předchozích řádcích jste se setkali se stejnou reakcí probíhající pokaždé jiným 

směrem. 

 

Ba(OH)2  BaO + H2O  BaO + H2O  Ba(OH)2 

 

Pokuste se ujasnit si, za jakých podmínek bude probíhat dehydratace hydroxidu a kdy naopak 

poběží reakce oxidu s vodou. Dokázali byste tyto reakce provést v laboratoři? 

 

Jediný oxid beryllnatý má amfoterní vlastnosti (to znamená, že může reagovat jako zásada i 

kyselina), a proto se rozpouští i v roztocích hydroxidů na tetrahydroxoberyllnatan. 

 

 BeO + 2 KOH + H2O  K2[Be(OH)4]  (BeO jako kyselina) 

BeO + 2 HCl  BeCl2 + H2O   (BeO jako zásada) 

  



 49 

Zásaditost hydroxidů prvků 2. skupiny je přímo úměrná jejich rozpustnosti ve vodě. Obě tyto 

vlastnosti rostou směrem od beryllia k baryu. Hydroxid barnatý je stejně silnou zásadou jako 

hydroxidy alkalických kovů. 

 

Všechny oxidy kovů alkalických zemin mají poměrně vysoké body tání (kromě BaO všechny 

tají nad 2000°C). Oxid hořečnatý (jako tzv. pálená magnézie) a oxid beryllnatý se používají 

jako žáruvzdorné materiály. Suspenze oxidu hořečnatého ve vodě se používá jako lék na 

překyselený žaludek (a jako první pomoc při požití kyselin). 

 

Největší význam ze všech oxidů a hydroxidů prvků druhé skupiny má ovšem dvojice oxid a 

hydroxid vápenatý. 

 

Vápno 
 

Z běžného života jsou dobře známé dva druhy vápna. Pálené vápno je oxid vápenatý CaO, 

který se vyrábí termickým rozkladem uhličitanu vápenatého (vápence). Rovnice této reakce 

byla uvedena již dříve. Hašené vápno je hydroxid vápenatý Ca(OH)2 a získává se „hašením“ 

páleného vápna, tj. jeho reakcí s vodou. 

 

 CaO + H2O  Ca(OH)2 

  

 

Poznámka pro zvídavé 

Hašení vápna je silně exotermický proces – uvolňuje se při něm velké množství tepla. Při 

nesprávném provedení (málo vody, špatné míchání) hrozí lokální zahřátí reakční směsi až 

k varu, což může vést k vystříknutí. Vzhledem k tomu, že roztok vápna je žíravinou, je nutná 

velká opatrnost. 

 

Průvodce studiem 

Přestože je vápno žíravinou, za studena jeho účinky nejsou příliš nebezpečné. Jako malý kluk 

jsem upadl do jámy s hašeným vápnem na blízké stavbě a přestože to nebyl příjemný zážitek, 

přežil jsem.  

Již v dospělém věku jsem se také několikrát pokoušel o různé zednické práce a jako správný 

amatér jsem se téměř dokonale pokryl maltou (obsahující vápno) včetně očí. Malta v oku je 

též pocit nepříjemný, ale rychlé a intenzivní propláchnutí čistou vodou mne zatím vždy 

bezpečně uchránilo jakýchkoliv následků. 

Tím ale v žádném případě nechci naznačit, že vápno je látka zcela neškodná. 

 

Zřejmě nejznámější oblastí použití vápna je stavebnictví. Každá běžná malta (ať už zdící nebo 

omítka) obsahuje jako hlavní složku vápno. Tuhnutí malty je způsobeno reakcí hydroxidu 

vápenatého s oxidem uhličitým ze vzduchu. 

 

 Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2O 

 

Vznikající uhličitan vápenatý pak drží ztuhlou maltu pohromadě. 
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Poznámka pro zvídavé 

Z uvedené rovnice vyplývá, že k tuhnutí malty je nutný oxid uhličitý. Zvýšením jeho 

koncentrace ve vzduchu je možné tuhnutí malty urychlit. Toho občas využívají mistři zedníci 

– v čerstvě omítnutých místnostech zapalují koše s koksem. 

 

Vápno je také podstatnou složkou cementů. Cement se (zjednodušeně řečeno) vyrábí 

zahříváním vápence s pískem s hlínou. Děj lze popsat schématem 

 

 vápenec, písek, hlína teplo (CaO+SiO2+Al2O3+MgO+...)  

 

Vápno (v obou formách) ale v žádném případě není používáno pouze ve stavebnictví. Jeho 

další použití shrňme už jen v bodech 

 

 struskotvorná přísada při výrobě oceli 

 neutralizace kyselých odpadních vod 

 úprava pitné i průmyslové vody 

 výroba vápenatých solí (karbid, kyanamid, chlornan, arseničnan...) 

 sklářský průmysl (běžné sklo obsahuje asi 12 % CaO) 

 jako fungicid ve směsi se sírou nebo CuSO4 

 mlékárenský průmysl 

 cukrovarnictví (při výrobě řepného cukru se spotřebuje asi 250 kg vápna na 1 tunu cukru) 

 

 

Ostatní anorganické sloučeniny 
 

I u ostatních solí kovů alkalických zemin platí, že jsou méně rozpustné než soli alkalických 

kovů. U solí kyslíkatých kyselin obvykle platí, že rozpustnost se snižuje s atomovou 

hmotností kovu (tedy naopak než u hydroxidů nebo halogenidů). 

 

Za prakticky nerozpustné se dají považovat všechny uhličitany alkalických kovů. Vápník, 

stroncium a baryum tvoří také nerozpustné sírany, fosforečnany, chromany a šťavelany (z 

běžných solí). Naopak rozpustné jsou všechny dusičnany, chloristany a chlorečnany. 

 

Poznámka pro zvídavé 

Šťavelany jsou soli kyseliny šťavelové (systematickým názvem kyselina ethandiová). Potkáte 

se s nimi především v analytické chemii.  

Kyselina šťavelová je slabá dvojsytná organická kyselina, jejíž disociaci popisuje rovnice: 

 HOOC – COOH  2 H
+
 + 

-
OOC – COO

-
 

Ve vzorcích šťavelanů se anion nejčastěji zapisuje jako (COO)2
2-

 nebo C2O4
2-

. Vzorec 

šťavelanu vápenatého tedy může být CaC2O4 nebo Ca(COO)2. 

 

Termická stabilita solí kyslíkatých kyselin je nižší u prvků 2. skupiny než u stejných solí 

alkalických kovů. Soli se obvykle dostatečným zahřátím rozkládají na oxid kovu a oxid 

nekovu např. 

 

 MgCO3  MgO + CO2 

 BeSO4  BeO + SO3 

 Ca(NO3)2  CaO + NOx 
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Při termickém rozkladu dusičnanů mohou vznikat různé oxidy dusíku (NOx je běžně 

používané označení pro směs oxidů dusíku především NO a NO2). 

 

Termická stabilita těchto solí roste ve směru od beryllia k baryu. 

 

Poznámka pro zvídavé 

Termická stabilita solí kyslíkatých kyselin velmi závisí na velikosti a náboji kationtu. Platí 

pravidlo, že čím větší náboj kationtu a čím menší kation je, tím menší je termická stabilita 

soli. 

Vysvětluje se to tak, že malé a hodně nabité kationty silně přitahují záporné kyslíky aniontu. 

Anion se tím deformuje a snadněji se rozpadne.  

 

+ XO
O

O

- 2+
XO

O

O

-

 
 

 

Uhličitan vápenatý 

 

Na zmínky o CaCO3 jako minerálu vápenci jste už narazili minimálně dvakrát - naposledy při 

výrobě vápna, což je jeho největší použití. 

 

Uhličitan vápenatý jako čistá chemická sloučenina má ovšem další užitečné vlastnosti. Ve 

farmaceutickém průmyslu slouží k výrobě doplňků stravy obsahující vápník nebo k výrobě 

prostředků proti překyselení žaludku, užívá se jako brusivo v zubních pastách, přidává se do 

žvýkaček a některých kosmetických výrobků. Jako plnivo slouží při výrobě plastů, pryží a 

barev, při výrobě papíru se jeho přídavkem kontroluje lesk a savost. 

 

Ve většině těchto aplikací je vyžadována vysoká čistota uhličitanu vápenatého. Vzhledem 

k jeho nerozpustnosti ve vodě, získává se čistý CaCO3 z vápence přes rozpustný hydroxid 

vápenatý. 

 

 CaCO3 (vápenec)  CaO + CO2 (žíhání) 

 CaO + H2O  Ca(OH)2 (aq) (rozpuštění a filtrace) 

 Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 (s) (vysrážení) 

 

Reakcí se zajímavými a krásnými důsledky je vratná reakce nerozpustného uhličitanu 

vápenatého s vodou a oxidem uhličitým na rozpustný hydrogenuhličitan vápenatý. 

 

 CaCO3 (s) + H2O + CO2  Ca(HCO3)2 

 

Tato reakce je podstatou tzv. krasových jevů tedy růstu krápníků a jiných útvarů ve 

vápencových jeskyních. Do jeskyní se dostává voda, která prošla vrstvou zeminy a po cestě se 

obohatila vápníkem ve formě rozpustného hydrogenuhličitanu (reakce probíhala zleva 

doprava). Současně s obohacováním vápníkem se voda procházející půdou sytí oxidem 

uhličitým, který má v půdě daleko vyšší parciální tlak než ve vzduchu. Je to dáno činností 

(hlavně dýcháním) půdních mikroorganismů. V jeskyni se pak díky změněným podmínkám 
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chod reakce obrátí. Z vody se pomalu vylučuje nerozpustný uhličitan vápenatý (reakce běží 

zprava doleva), který dává vznik krasovým formacím, např. krápníkům. 

 

 

Ostatní významné sloučeniny 

 

Síran vápenatý CaSO4 se vyskytuje ve formě dvou různých hydrátů. Dihydrát (minerál 

sádrovec) lze opatrně částečně dehydratovat na hemihydrát: 

 

 CaSO4.2H2O  CaSO4.1/2H2O + 3/2 H2O 

 

Hemihydrát CaSO4.1/2H2O jistě všichni znáte jako běžnou sádru. Ta po přídavku vody 

postupně tuhne, protože výše uvedená reakce proběhne opačně – z hemihydrátu vznikne tvrdý 

dihydrát. Tento proces je exotermický (uvolňuje se při něm teplo), jak ví každý, komu byl 

někdy přikládán sádrový obvaz na jednu z končetin. 

 

Síran barnatý BaSO4 je jediná sloučenina barya, která není jedovatá. Je to způsobeno jeho 

velmi malou rozpustností, která nedovolí kontaminaci organismu ani při požití. 

 

BaSO4 nepropouští RTG ani gama záření, je proto využíván při stínění nebezpečných prostorů 

(tzv. barytové betony). Ze stejného důvodu našel ve formě vodné suspenze použití jako 

kontrastní látka při rentgenovém vyšetření vnitřností. 

 

Síran barnatý se používá i jako běloba v papírenském a gumárenském průmyslu. 

 

Dusičnan barnatý Ba(NO3)2  je naopak velmi dobře rozpustný ve vodě a proto i dost výrazně 

jedovatý. Jeho jediné běžné využití je jako oxidační činidlo ve vánočních prskavkách. 

Prskavková směs obsahuje 40 – 60 % Ba(NO3)2 a je proto logické, že se dětem (ani 

dospělým) nedoporučuje prskavky olizovat. 

 

Poznámka pro zvídavé 

V minulosti se mi jednou poštěstilo účastnit se spolu s kolegy výzkumu „jedovatosti“ 

prskavek před a po shoření.  

Zjistili jsme poměrně šokující skutečnost – jedna vypálená malá vánoční prskavka obsahuje 

tolik barya v rozpustné formě, že je schopna znehodnotit přes dvacet litrů pitné vody. 

V pyrotechnice se často používají i jiné barnaté a strontnaté soli. Vedle dusičnanů jsou to 

hlavně chlorečnany. Dosahuje se s jejich pomocí barevných efektů (Sr – červená, Ba – 

zelená). 

 

Poznámka pro zvídavé 

Jedovatosti barnatých sloučenin se také využívá. Dnes používané jedy na hlodavce často 

obsahují uhličitan barnatý. 

 

Acetylid vápnenatý CaC2 (nepřesně nazývaný karbid vápenatý či dikarbid vápenatý) je 

sloučenina, jejíž význam dnes již klesá, přesto to byla v minulosti jedna z průmyslově 

nejvýznamnějších sloučenin.  

 

Karbid vápníku se vyrábí reakcí vápna s uhlíkem za vysoké teploty. 

 

 CaO + 3 C  CaC2 + CO 
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Používal se především jako surovina pro výrobu acetylénu, který vzniká jeho reakcí s vodou. 

 

 CaC2 + 2 H2O  Ca(OH)2 + C2H2 

 

Dnes je jeho použití hlavně jako surovina v kyanamidovém průmyslu. Jeho reakcí se 

vzdušným dusíkem za zvýšené teploty vzniká kyanamid vápenatý CaCN2. 

 

 CaC2 + N2  CaCN2 + C 

 

Z kyanamidu vápenatého se účinkem vody získávala močovina, nebo účinkem vodné báze byl 

dostupný amoniak.  

 

Historická poznámka 

Vzpomínám si, že ještě v sedmdesátých letech minulého století se dal „karbid“ koupit běžně 

v drogériích, protože se používaly „karbidové“ lampy. Ty byly založeny na rozkladu karbidu 

vápníku vodou na acetylén, který pak v lampě hořel. 

Jako kluci jsme karbid intenzivně využívali při výrobě acetylénových „dělobuchů“. 

 

 

Tvrdost vody 

 

Pojem tvrdost vody v podstatě vyjadřuje obsah rozpustných sloučenin vápníku a hořčíku ve 

vodě. „Tvrdá“ voda je nepříjemná především v těch aplikacích, kde se zahřívá (topení, 

chlazení v průmyslu, praní, ...). Vápenaté a hořečnaté soli rozpuštěné ve vodě zahříváním 

mohou přecházet na sloučeniny nerozpustné (hlavně uhličitany), což vede ke vzniku tzv. 

kotelního nebo „vodního“ kamene. 

Pokud je tvrdost vody způsobena rozpustnými hydrogenuhličitany, pak se označuje jako 

přechodná (karbonátová). Lze ji rychle odstranit převařením – tím se vyloučí nerozpustné 

uhličitany, po jejichž usazení nebo odfiltrování je voda „měkčí“. 

 

 Mg(HCO3)2  MgCO3 (s) + CO2 + H2O 

 

Stálá tvrdost je způsobena hlavně sírany a halogenidy hořčíku a vápníku. Varem se odstranit 

nedá, k jejímu odstranění se musí použít chemická změkčovadla, např. soda nebo 

fosforečnany.  

 

 MgSO4 + Na2CO3  MgCO3 (s) + Na2SO4 

 3 CaCl2 + 2 Na3PO4  6 NaCl + Ca3(PO4)2 (s) 

 

 

Komplexní a organokovové sloučeniny 
 

Jak už bylo uvedeno na začátku této kapitoly, komplexní a organokovové sloučeniny jsou 

schopny tvořit především beryllium a hořčík, u ostatních prvků je tato schopnost velmi malá. 

 

Ve všech komplexních sloučeninách má beryllium jako centrální atom maximální koordinační 

číslo 4.  Je to způsobeno jeho malými rozměry, které neumožňují umístění více než čtyř 

ligandů v dostatečné blízkosti Be. 
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Z komplexních sloučenin beryllia má význam pouze rozpustný tetrafluoroberyllnatan sodný 

Na2[BeF4], který se používá při izolaci beryllia z rudy. 

 

Schopnost hořčíku tvořit komplexní a organokovové sloučeniny je sice menší než u beryllia, 

přesto mají větší význam. Z komplexů je nutné zmínit chlorofyly a nelze opomenout ani 

organohořečnaté Grignardovy sloučeniny. 

 

 

Poznámka pro zvídavé 

Chlorofyly jsou sloučeniny nezbytné pro fotosyntézu u zelených rostlin. Existuje několik 

různých chlorofylů (označovaných písmeny), ale základem všech je komplex hořčíku 

s makrocyklickým ligandem odvozeným od porfinu. 

 

N

N

N

N

Mg
2+

 
 

Jednotlivé chlorofyly se liší skupinami vázanými na znázorněnou základní kostru. 

Koordinační číslo hořčíku není 4 (jak by se mohlo zdát z obrázku), ale 5 nebo 6. Jsou na něj 

totiž ještě koordinačně kovalentní vazbou vázány jedna nebo dvě molekuly vody (nad a pod 

rovinou porfinového cyklu). 

Je zvláštní, že dodnes není známo, proč zrovna hořčík je jediný z prvků, který v chlorofylu 

správně funguje.  

 

 

Grignardovy sloučeniny 

 

Grignardovy sloučeniny (činidla) obecného vzorce RMgX jsou jedny z nejužívanějších 

organokovových sloučenin. Ve vzorci představuje R organický zbytek a X halogen (nejčastěji 

brom nebo jod). 

 

Připravují se pomalým přidáváním organického halogenidu do suspenze práškového hořčíku 

ve vhodném rozpouštědle (nejčastěji diethyletheru) za vyloučení vzduchu a vlhkosti.  

 

 Mg + RX  RMgX 

 

Vazba uhlík – hořčík je silně polární, přičemž kladný náboj je koncentrován na 

elektropozitivnějším hořčíku a záporný náboj na elektronegativnějším uhlíku. 

 

C Mg X
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Právě díky takovému rozdělení nábojů jsou Grignardovy sloučeniny tak užitečné v organické 

syntéze. Zjednodušeně řečeno vzniká jejich rozpadem reaktivní uhlíkatý anion (karbanion), 

který ochotně reaguje s kladně nabitými místy jiných molekul.  

 

Z Grignardových sloučenin lze poměrně snadno a pohodlně připravovat všemožné alkoholy, 

aldehydy, karboxylové kyseliny, a další organické sloučeniny. 

 

 

Historická poznámka 
Možnost reakce hořčíku s alkylhalogenidy ukázal v roce 1900 Victor 

Grignard. Ve své doktorské práci (1901) pak popsal jejich použití při 

syntéze kyselin, alkoholů a uhlovodíků. Za tyto své objevy a následující 

práce obdržel v roce 1912 Nobelovu cenu. 

Zajímavostí je, že ke studiu na vysokou školu (Univerzita v Lyonu) byl 

přijat až na podruhé. Poprvé neuspěl při zkoušce z matematiky. 

 

 

 

 

 

Průvodce studiem 

Další obtížná kapitola je za vámi, alespoň pokud se týká čtení. Nyní vás ještě čeká shrnutí a 

především nějaké úkoly a otázky. Ať už necháte nové informace „uležet“ nebo budete 

pokračovat ihned dál, jistě to už nebude příliš obtížné. Konec konců po prostudování dvou 

skupin periodické soustavy prvků máte už velmi dobré základy. I když si to možná 

neuvědomujete, v hlavě vám už vznikl a možná i uzrál zárodek systému anorganické chemie, 

na který se už mohou mnohem snadněji napojovat další informace o dalších prvcích. 
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Shrnutí kapitoly 

Vazba prvků 2. skupiny ve sloučeninách se mění od kovalentní u beryllia k iontové u vápníku, 

stroncia a barya. Hořčík tvoří oba typy sloučenin. 

Hydridy kovů alkalických zemin se dají připravit přímou syntézou z prvků (kromě BeH2). 

Jsou dost reaktivní, s vodou reagují na vodík a hydroxid kovu. Hydridy hořčíku a beryllia jsou 

polymerní, hydridy ostatních prvků jsou iontové. 

Halogenidy prvků druhé skupiny vznikají přímou syntézou. Kromě fluoridů jsou všechny 

rozpustné a dají se připravit i reakcí kovu, oxidu nebo uhličitanu s kyselinou 

halogenovodíkovou. 

Oxidy kovů alkalických zemin vznikají přímou oxidací nebo termickým rozkladem solí 

kyslíkatých kyselin. Oxidy těžších prvků se ve vodě rozpouštějí na hydroxidy. Oxidy a 

hydroxidy reagují s oxidem uhličitým na uhličitany. 

Nejvýznamnějším oxidem je CaO (pálené vápno), který se průmyslově vyrábí tepelným 

rozkladem vápence. Jeho reakcí s vodou se připravuje hydroxid vápenatý (hašené vápno). 

Z dalších solí jsou významné především uhličitan vápenatý (vápenec), síran vápenatý (sádra) 

a karbid vápníku CaC2. 

Schopnost nerozpustného uhličitanu vápenatého přejít reakcí s CO2 a vodou na rozpustný 

hydrogenuhličitan a zpět je podstatou krasových jevů. 

Tvrdost vody je způsobena rozpuštěnými solemi vápenatými a hořečnatými. Může být 

přechodná nebo stálá 

Velmi významné jsou tzv. Grignardovy sloučeniny (organohořečnaté sloučeniny), které se 

používají v mnoha organických syntézách. 

 

 

Schéma přípravy a některých reakcí sloučenin prvků 2. skupiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použité symboly: M  ... libovolný kov 2. skupiny 

   X ... halogen (F, Cl, Br, I) 

   H
+
 ... reakce s kyselinou 

 

 

Be Mg Ca, Sr, Ba 

H2 

MH2 

M(OH)2 

MX2 

X2 
H

+
 

soli M
2+

 

C 

MC2 

H2O 

O2 

MO 

H2O 

H2O 

H
+
 

H
+
 

H
+
 

MO 
C 

H2O 

C2H2 

MCO3 

CO2 

CO2 

H
+
 

HX 

HX 
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Úkol 

Ve schématu shrnujícím důležité reakce sloučenin prvků druhé skupiny je znázorněno opět 

poměrně hodně reakcí. Všechny byste měli umět popsat chemickými reakcemi. Zkusíte to? 

 

 

Kontrolní otázky 

1. Proč tuhne malta a proč tuhne sádra? Je mezi uvedenými procesy principiální chemický 

rozdíl? 

2. Proč je možné přechodnou tvrdost vody odstranit převařením, ale stálou tvrdost nikoliv? 

3. Jak se připravují Grignardovy sloučeniny? 

4. Proč se oxid beryllnatý jako jediný z oxidů kovů alkalických zemin rozpouští 

v alkalických hydroxidech? 

 

 

Otázka k zamyšlení 
 

Zkuste si na malou chvíli představit, že z našeho světa zmizí veškeré sloučeniny vápníku a 

hořčíku. Jak by takový svět vypadal? O které konkrétní věci by byl chudší? Mohli bychom 

v něm vůbec žít? 
 

 

Úkoly 

 

Pokuste se na základě znalostí získaných v této kapitole vyřešit tyto dva úkoly. Nejsou to 

úkoly zrovna jednoduché, proto nezoufejte, pokud se vám je nepodaří vyřešit. Jejich řešení 

najdete na další straně. 

 

1. Neznámá sloučenina S obsahuje kov a dva různé nekovy. Je dobře rozpustná ve vodě, její 

roztok je silně zásaditý. Zavádí-li se do jejího roztoku oxid uhličitý, vzniká sraženina. 

Neutralizací sloučeniny S kyselinou dusičnou vzniká látka, která se používá jako oxidační 

činidlo v prskavkách a způsobuje jejich jedovatost. 

a) Určete sloučeninu S. 

b) Navrhněte alespoň jednu metodu její přípravy. 

c) Napište rovnici reakce sloučeniny S s oxidem uhličitým. 

d) Napište rovnici neutralizace sloučeniny S kyselinou dusičnou. 

 

2. V laboratoři máte k dispozici tyto látky: vzduch, voda, H2SO4, KOH, Na2CO3, CaCl2, 

Ba(NO3)2, Mg, Al, a B2O3. Navrhněte a reakcemi popište přípravu  

a) dusičnanu hořečnatého 

b) oxidu vápenatého. 
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Řešení úkolů z předchozí strany 

 

Úkol 1 

a) S = Ba(OH)2  

b) např. BaO + H2O  Ba(OH)2 

c) Ba(OH)2 + CO2  BaCO3 + H2O 

d) Ba(OH)2 + 2 HNO3  Ba(NO3)2 + H2O 

 

Úkol 2 

a) Rozpuštěním hořčíku v kyselině sírové získám síran hořečnatý. Reakcí jeho roztoku 

s roztokem dusičnanu barnatého se vysráží síran barnatý a v roztoku zůstává dusičnan 

hořečnatý. 

Mg + H2SO4  MgSO4 + H2 

MgSO4 (aq) + Ba(NO3)2 (aq)  BaSO4 (s) + Mg(NO3)2 (aq) 

 

b) Roztok chloridu vápenatého nechám reagovat s roztokem uhličitanu sodného za vzniku 

sraženiny uhličitanu vápenatého. Ten zahříváním rozložím na oxid vápenatý. 

CaCl2 (aq) + Na2CO3 (aq)  CaCO3 (s) + 2 NaCl (aq) 

CaCO3  CaO + CO2 

 

 

 

 

 

 

 


