
Základy chemického názvosloví



Oxidační číslo

• O. č. je počet elementárních nábojů částice

• Elementární náboj je nejmenší možný
– Hodnota 1,602 . 10-19 C

– e- má jeden záporný elementární náboj

– P+ má jeden kladný elementární náboj



Příklad:

• Iont H+ má tedy náboj o velikosti 1 *1,602*10-19 C

• Jeho oxidační číslo je jedna (+I)



• Oxidační číslo se označuje římskou číslicí

• Oxidační číslo může být:

– Kladné (znaménko + se většinou nepíše)

– Záporné

– Nula



Pravidla pro určení oxidačního čísla

• Volný elektroneutrální atom (např. He)-o. č. = 0

• Atom v molekule prvku (např. H2)-o. č. = 0

• Jednojaderný iont (např. Na+)-o.č. = jeho náboji



• H má většinou o. č. = I

• Výjimka pro H u hydridů kovů-o. č. = -I

• O má většinou o. č. = -II

• Výjimka pro O u peroxidů-o. č. = -I

– Binární sloučeniny O většinou s prvky I. skupiny



• Skupina halogenů (VII. A)-o. č. = -I

• Skupina alkalických kovů (I.A)-o. č. = I

• Skupina kovů alkalických zemin (II.A)-o. č. = II





Názvosloví jednoduchých 
anorganických sloučenin

• Slučováním dvou a více prvků vznikají sloučeniny. 
Vzorec sloučeniny obsahuje:

– značky prvků, z nichž je tvořena

– index vpravo dole u chemické značky prvku udává počet 
atomů tohoto prvku v molekule dané sloučeniny

• Např. H3PO4 je sloučenina obsahující v molekule 3 
atomy vodíku, 1 atom fosforu a 4 atomy kyslíku.



• Názvosloví anorganických sloučenin odvozujeme 
pomocí oxidačních čísel prvků ve sloučenině



Příklad určení oxidačního čísla

Př. 1 oxid uhličitý

• V molekule oxidu uhličitého CO2 jsou dva 
atomy kyslíku a jeden atom uhlíku

• C IVO2
-II

• součet oxidačních čísel = 1*IV+2*(-II)=0



Příklad určení oxidačního čísla

Př. 2 kyselina sírová

• V molekule kyseliny sírové H2SO4 jsou dva atomy 
vodíku, jeden atom síry a čtyři atomy kyslíku

• H2
ISVIO4

-II

• součet oxidačních čísel = 2*I+1*VI+4*(-II)=0



• V českém názvosloví je název většiny anorganických 
sloučenin složen:

– z podstatného a přídavného jména

• Podstatné jméno je zpravidla odvozeno od aniontu 
(oxid, chlorid, síran, …)

• Přídavné jméno charakterizuje kationt (sodný, 
vápenatý, hlinitý, …)

• Koncovka přídavného jména vyjadřuje příslušnou 
hodnotu kladného oxidačního čísla



Názvoslovná zakončení

Oxidační 
číslo

Zakončení názvu

kationtu kyseliny soli (aniontu)

I -ný -ná -nan

II -natý -natá -natan

III -itý -itá -itan

IV -ičitý -ičitá -ičitan

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

VI -ový -ová -an

VII -istý -istá -istan

VIII -ičelý -ičelá -ičelan



• Pro určení oxidačního čísla prvku dle zakončení 
přídavného jména je nutné nalézt nejdelší možnou 
koncovku:

• Např.

Přídavné jméno křemičitý 

– SPRÁVNĚ  -ičitý SiIV

– CHYBNĚ -itý SiIII



• U minimálního počtu sloučenin používáme triviální 
názvy:

• Např. 

• H2O voda (oxid vodný)

• NH3 amoniak (azan)



Názvosloví oxidů

• Binární sloučeniny, přičemž jeden prvek je kyslík

• Oxidační číslo kyslíku je O-II

• Kladné oxidační číslo příslušného druhého prvku 
určíme podle koncovky přídavného jména v názvu

• Název je tvořen z podstatného jména oxid a 
přídavného jména odvozeného z názvu prvku se 
zakončením odpovídajícím jeho kladnému o. č.





Názvosloví hydroxidů
• Sloučeniny mající ve své molekule skupinu –OH

• Oxidační číslo této skupiny je (OH)-I, oxidační číslo 
kyslíku je –II, oxidační číslo vodíku je I

• U hydroxidů prvků s oxidačním číslem větším než I 
je nutné uvádět skupinu OH v závorce

• Název je tvořen z podstatného jména hydroxid a 
přídavného jména odvozeného jako u oxidů





Názvosloví bezkyslíkatých kyselin

• Jedná se o sloučeniny vodíku s nekovy, přičemž 
oxidační číslo vodíku je I

• Vznikají rozpouštěním některých plynných 
sloučenin vodíku ve vodě

• Koncovka -vodíková





Názvosloví kyslíkatých kyselin

• Kyslíkaté kyseliny jsou tříprvkové sloučeniny 
formálně vzniklé z oxidů kyselinotvorných prvků 
(většinou nekovů) a z vody

• H + kyselinotvorný prvek + O

• Název je tvořen z podstatného jména kyselina a 
přídavného jména odvozeného ze základu 
centrálního atomu se zakončením vyjadřujícím 
jeho oxidační číslo, které je vždy kladné



• Někdy je třeba spolu krátit indexy – viz 
kyselina chlorná





Názvosloví solí bezkyslíkatých kyselin

• Vzorec odvodíme od vzorce příslušné kyseliny 
náhradou jednoho nebo obou vodíků v kyselině 
prvkem nebo skupinou s kladným oxidačním 
číslem

• Pokud obsahuje podstatné jméno v názvu předponu 
hydrogen-, jedná se o sůl, kde jeden vodíkový atom 
v kyselině nebyl nahrazen





• Název soli je tvořen podstatným jménem 
odvozeným od aniontu příslušné kyseliny se 
zakončením –id a přídavným jménem odvozeným z 
názvu prvku se zakončením odpovídajícím jeho 
kladnému oxidačnímu číslu





Názvosloví solí kyslíkatých kyselin

• Jejich vzorec odvodíme od vzorce příslušné 
kyseliny náhradou vodíků v kyselině prvkem 
nebo skupinou s kladným oxidačním číslem





• Název je tvořen podstatným jménem utvořeným ze 
základu názvu zbytku kyseliny se zakončením dle 
oxidačního čísla centrálního atomu a přídavným 
jménem odvozeným od názvu prvku se 
zakončením odpovídajícím jeho kladnému 
oxidačnímu číslu





Názvoslovná zakončení

Oxidační 
číslo

Zakončení názvu

kyseliny soli (aniontu)

I -ná -nan

II -natá -natan

III -itá -itan

IV -ičitá -ičitan

V -ičná, -ečná -ičnan, -ečnan

VI -ová -an

VII -istá -istan

VIII -ičelá -ičelan




