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PRVKY S1 – ALKALICKÉ KOVY 

Které prvky patří do skupiny s1? 
Na základě postavení prvků v tabulce odvoďte strukturu elektronového obalu a 
reaktivitu. 



Mění se velikost atomů? 
 
Proč převažují iontové sloučeniny nad kovalentními? 
 
Co znamená pojem kovalentní sloučenina? 
 
 



1. Lithium je nejlehčí z řady alkalických kovů, značně 
reaktivní, stříbřitě lesklého vzhledu. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kov
/wiki/Soubor:Alkalick%C3%A9-kovy-plamen.jpg


Teplota tání=180,54 °C 
Teplota varu=1 342 °C 
Elektronegativita= 0,98 
Hustota= 0,534 g.cm-3 

Soli lithia barví plamen karmínově červeně. 
 
Jaké další prvky barví plamen? 

Jaké skupenství má Li za normálních podmínek? 

 

Proč je nejlehčí z prvků s1? 

 

V jaké formě se bude vyskytovat v přírodě? 

Bude se lišit reaktivita prvků s1 a s2 ?  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota_t%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota_varu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektronegativita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hustota


Výskyt v přírodě 
 
 
V přírodě je lithium přítomno v nevelkém množství jako příměsi různých 
hornin, soli lithia jsou přítomny i v mořské vodě a některých vodách 
minerálních. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hornina


VÝROBA: 
 
Kovové lithium lze průmyslově nejsnáze připravit elektrolýzou 
roztaveného chloridu lithného. 
 
Napište rovnici výroby lithia. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrol%C3%BDza


POUŽITÍ 
 
V současné době patří lithiové baterie a akumulátory k velmi 
perspektivním prostředkům pro dlouhodobější uchování elektrické 
energie a jejich využití v elektronice stále silně roste. 
 
Slitiny lithia s hliníkem, kadmiem, mědí a manganem jsou velmi lehké a 
současné značně mechanicky odolné a používají se při konstrukci 
součástí letadel. 
 
Proč se slitiny s Li mohou používat v letecké technice? 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Akumul%C3%A1tor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlin%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kadmium
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9B%C4%8F
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mangan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Letadlo


SLOUČENINY 
 
Mimořádně silných hygroskopických vlastností a nízké relativní 
hmotnosti LiOH se využívá k pohlcování oxidu uhličitého z vydýchaného 
vzduchu v ponorkách a kosmických lodích.  
Halogenidy lithia jako chlorid lithný LiCl a bromid lithný LiBr vykazují 
silně hygroskopické vlastnosti a bývají proto používány jako náplň 
exsikátorů.  
Nejpoužívanější sloučeninou je tetrahydridohlinitan lithný LiAlH4, který 
se využívá jako hydrogenační a velmi účinné redukční činidlo. 
 
 

•  
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_uhli%C4%8Dit%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ponorka
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Chlorid_lithn%C3%BD&action=edit
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bromid_lithn%C3%BD&action=edit
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Exsik%C3%A1tor&action=edit
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Borohydrid_lithn%C3%BD&action=edit
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Borohydrid_lithn%C3%BD&action=edit
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hydrogenace&action=edit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Redukce_%28chemie%29


2. Sodík je nejběžnějším prvkem z řady alkalických kovů, hojně 
zastoupený v zemské kůře, mořské vodě i živých organizmech. 

 

http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/182421-zemska-kura
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/181165-voda


Teplota tání=97,72 °C 
Teplota varu=883 °C  
Elektronegativita=0,93 
Hustota=0,968 g.cm-3 

Jaké skupenství má Na za normálních podmínek? 

 

V jaké formě se bude vyskytovat v přírodě? 

Jak lze uchovávat Na v laboratoři? 

 

  

http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/178697-teplota-tani
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/178698-teplota-varu
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/128033-elektronegativita
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/131462-hustota


Výskyt  
 
Sodík je poměrně bohatě zastoupen na Zemi i ve vesmíru. Mořská voda 
obsahuje sodík jako hlavní kation v koncentraci přibližně 10,5 g Na/l.  
 
 

http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/182426-zeme
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/180718-vesmir


Značný obsah sodíkových iontů nalézáme také ve všech podzemních 
minerálních vodách. 
Z minerálů, obsažených v zemské kůře je nejznámější sůl kamenná, 
chemicky chlorid sodný NaCl, minerál halit. Ložiska tohoto minerálu 
mají původ ve vyschlých jezerech a mořích minulých geologických 
epoch. 
Příkladem minerálů biogenního původu je chilský ledek, chemicky 
dusičnan sodný NaNO3. 
 
Sodík patří mezi biogenní prvky a nachází se ve všech buňkách 
rostlinných i živočišných tkání. 
 
V obchodech lze koupit mořskou sůl. Jaký je rozdíl mezi touto a 
„obyčejnou“ solí? 
 

http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/139231-mineral
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/446084-sul-kamenna
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/130321-halit
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/184707-chilsky-ledek
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/127475-dusicnan-sodny


Výroba 
Kovový sodík se průmyslově vyrábí elektrolýzou roztaveného chloridu 
sodného.  
 
Napište reakci výroby sodíku. 
Proč nelze použít při výrobě roztok NaCl? 

http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/128019-elektrolyza


Využití 
   
Roztavený kovový sodík se často uplatňuje v jaderné energetice jako 
látka odvádějící teplo vznikající jaderným rozpadem uranu v primárním 
okruhu jaderného reaktoru.  
 
Elementární sodík je mimořádně silné redukční činidlo a bývá proto 
využíván pro řadu organických syntetických reakcí. 
 
Elektrickým výbojem v prostředí sodíkových par vzniká velmi intenzivní 
světelné vyzařování. Tento jev nalézá uplatnění při výrobě sodíkových 
výbojek, se kterými se můžeme prakticky setkat ve svítidlech pouličního 
osvětlení. 

 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Magnesium-products.jpg
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/180193-uran-prvek
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/132542-jaderny-reaktor
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/181690-vybojka


Sloučeniny 
Chlorid sodný NaCl, známý též jako sůl kamenná nebo kuchyňská sůl 
patří od dávných dob k běžně využívaným chemikáliím. Jako nezbytná 
součást lidské potravy byla již ve starověku mimořádně cennou 
surovinou. 
V současné době nalézá NaCl řadu průmyslových uplatnění. V běžném 
životě se s kuchyňskou solí setkáme nejčastěji mimo kuchyni v zimě na 
silnicích, kde ji silničáři používají jako prostředek k rozmrazování sněhu a 
náledí. 
 
Kdy byly postaveny u nás první železnice a za jakým účelem? 
Co to byla tzv. Zlatá stezka? 
Kolik druhů jídel lze uvařit bez soli? 
Zdůvodněte význam soli pro organismus.  



NaOH. Je to bezbarvá, hygroskopická, silně leptavá látka, která 
rozpouští i sklo a porcelán. Využívá se např. při výrobě mýdel či léčiv, 
ale uplatňuje se samozřejmě i v laboratoři.  
 
Napište rovnice přípravy a výroby NaOH. 
 



Uhličitan sodný Na2CO3 se používá převážně při výrobě skla, v textilním 
a papírenském průmyslu. 
  
Napište rovnice výroby Na2CO3  
 
 
 
 



Jedlá soda nebo také hydrogenuhličitan sodný NaHCO3 se 
používá jako součást kypřících prášků do pečiva, k neutralizaci 
poleptání kyselinou či k neutralizaci žaludečních šťáv při 
překyselení žaludku. Může se také používat jako náplň do 
hasicích přístrojů. 
 

http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/195037-hasici-pristroj


Chilský ledek, dusičnan sodný NaNO3 se používá jako hnojivo, 
historicky byl a je nedílnou součástí střelného prachu. 
 
Proč se chilský ledek používá jako hnojivo? 
Kdo jako 1. objevil střelný prach? 
Kdo je na obrázcích a jak souvisí s tímto tématem? 



Síran sodný Na2SO4 se používá jako plnivo například do pracích prášků. 
 
Jaký efekt má používání plniv v pracích prášcích? 



3. Draslík je velmi důležitým prvkem z řady alkalických kovů, hojně 
zastoupený v zemské kůře, mořské vodě i živých organizmech 

 



Teplota tání=63,38 °C 
Teplota varu=759 °C 
Elektronegativita0,82 
Hustota=0,89 g/cm3 
 

Porovnejte chemické a fyzikální vlastnosti draslíku a sodíku. 

http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/178697-teplota-tani
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/178698-teplota-varu
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/128033-elektronegativita
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/131462-hustota


Výskyt v přírodě 
Díky jeho velké reaktivitě se v přírodě setkáváme pouze se sloučeninami v 
mocenství K+. 
Draslík je bohatě zastoupen na Zemi i ve vesmíru.  
Kromě významného podílu draslíku v mořské soli jej nalézáme také téměř 
ve všech podzemních minerálních vodách. 
Z minerálů, obsažených v zemské kůře je nejznámější sylvín, chemicky 
chlorid draselný, KCl. Významný je také dusičnan draselný KNO3, zvaný 
ledek draselný nebo sanytr. 
 

http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/182426-zeme
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/180718-vesmir
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/178128-sylvin
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/8639-chlorid-draselny


Draslík spolu se sodíkem patří mezi biogenní prvky a poměr jejich 
koncentrací v buněčných tekutinách je významným faktorem pro 
zdravý vývoj organizmu. Obvykle je zdůrazňována významná role 
draslíku, naopak vysoká konzumace sodných solí je pokládána za zdraví 
ohrožující. 
 
Jaké funkce má draslík v živých systémech? 



Výroba a využití 
 
Napište rovnici výroby draslíku. 
 
 



Sloučeniny a jejich využití 
 
1. KOH- je to bezbarvá, hygroskopická, silně leptavá látka, která 
rozpouští i sklo a porcelán. Využívá se např. při výrobě mýdel či 
léčiv, v laboratoři.  
 
2. Uhličitan draselný (potaš K2CO3) se používá převážně při výrobě 
skla, v textilním a papírenském průmyslu.  
 
3. Dusičnan draselný KNO3, (draselný ledek) je velmi účinným 
draselným hnojivem a zároveň nalézá využití v pyrotechnice jako 
silné oxidační činidlo.  



4. Rubidium se vyznačuje se velkou reaktivitou a 

mimořádně nízkým redox-potenciálem 



Teplota tání= 39,31 °C 
Teplota varu= 688 °C 
Hustota= 1,532 g/cm3 
 

Porovnejte chemické a fyzikální vlastnosti rubidia s 
draslíkem a sodíkem. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota_t%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota_varu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota_varu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hustota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota_t%C3%A1n%C3%AD


Výskyt 
 
 
V minerálech provází rubidium obvykle ostatní alkalické kovy. Patrně 
nejvýznamnější výskyt je uváděn v minerálu lepidolitu, což je poměrně 
značně komplikovaný hlinito-křemičitan lithno-draselný.  

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Lepidolit&action=edit


VYUŽITÍ: 
Jeho nízký ionizační potenciál dává možnost jeho uplatnění ve 
fotočláncích, sloužících pro přímou přeměnu světelné energie v 
elektrickou. Zároveň je proto perspektivním médiem pro iontové 
motory, jako pohonné jednotky kosmických plavidel.  
Soli rubidia se přidávají do směsí zábavné pyrotechniky a barví vzniklé 
světelné efekty do fialova.  
 
Jaké vlastnosti předurčují použití Rb v pyrotechnických materiálech? 
 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ioniza%C4%8Dn%C3%AD_potenci%C3%A1l&action=edit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Foto%C4%8Dl%C3%A1nek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Iontov%C3%BD_motor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Iontov%C3%BD_motor


5. Cesium je chemický prvek z řady alkalických kovů, vyznačuje se 

velkou reaktivitou a mimořádně nízkým redox-potenciálem 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Alkalick%C3%A9_kovy
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Reaktivita&action=edit
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Redox-potenci%C3%A1l&action=edit
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Redox-potenci%C3%A1l&action=edit
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Redox-potenci%C3%A1l&action=edit


Teplota tání= 28,44 °C 
Teplota varu= 671 °C 
Hustota= 1,879 g/cm3 
 

Porovnejte a vysvětlete reaktivitu césia s předchozími alkalickými kovy. 

Najděte v PSP hodnotu elektronegativity cesia, porovnejte jí s 

elektronegativitou ostatních prvků a vysvětlete.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota_t%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota_varu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hustota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota_t%C3%A1n%C3%AD


Výskyt v přírodě 
 
Cesium se vyskytuje pouze vzácně jak na Zemi tak i ve vesmíru. V 

minerálech provází cesium obvykle ostatní alkalické kovy.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vesm%C3%ADr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%A1l


Využití 
 
Cs je perspektivním médiem pro iontové motory, jako pohonné 
jednotky kosmických plavidel.  
 
Od roku 1967 je v soustavě SI definována základní jednotka času, 1 
sekunda, na základě frekvence emitoavaného světelného záření izotopu 
133Cs jako čas potřebný pro 9 192 631 770 přechodů ze základního do 
excitovaného stavu.  
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Iontov%C3%BD_motor
http://cs.wikipedia.org/wiki/1967
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soustava_SI
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sekunda


6. Francium je nejtěžším známým prvkem z řady 

alkalických kovů, je to nestabilní radioaktivní prvek 



Teplota tání= 27 °C 
Teplota varu= 677 °C  
Hustota=1,87 g/cm3 
 

Výskyt v přírodě a využití 
V přírodě se francium vyskytuje jako produkt alfa rozpadu prvku aktinia 
a jeho stopy nalézáme v uranových a thoriových rudách. 
V současné době je známo celkem 33 izotopů francia, všechny jsou 
značně nestálé a poměrně rychle podléhají radioaktivní přeměně. 
Uměle se francium připravuje protonovým bombardováním thoria. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Aktinium
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uran_%28prvek%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Thorium
http://cs.wikipedia.org/wiki/Proton
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