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Anotace:  Tento dokument je pracovním listem, který slouží k výkladu 
učiva o vodíku. Předpokládá se, že žáci budou v hodině chemie 
pracovní list postupně vyplňovat svými poznámkami. Pro 
ověření znalostí v následující hodině slouží DUM 
VY_32_INOVACE_CH.4.02 s názvem Vodík – procvičování.            
V případě potřeby řešení či konzultace některého z témat 
kontaktujte prosím autora prostřednictvím emailové adresy 

hamersky[zavináč]gymnaslo.cz. 
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Vodík                                     elektronová konfigurace:  

Fyzikální vlastnosti a výskyt: 

Bezbarvý plyn bez chuti a zápachu (nejlehčí ze všech plynů) tvořený molekulami H2. 

V podobě H2 se v pozemské přírodě vyskytuje vzácně (sopečné plyny, surový zemní 

plyn), vázaný je ale součástí většiny chemických látek, které jsou známy a také všech 

živých organismů (biogenní prvek). 

Nejrozšířenější prvek ve vesmíru – tvoří 90 % všech atomů, které existují. 

Chemické vlastnosti: 

Středně reaktivní – reaguje většinou až při vyšších teplotách po iniciaci záhřevem, 

jiskrou, ozářením apod. 

S kyslíkem tvoří výbušnou směs v rozmezí 4 – 80 %. 

Má výrazné redukční účinky (používá se jako redukční činidlo). 

Mnohem reaktivnější než H2 je tzv. vodík „ve stavu zrodu“ neboli nascentní vodík, což 

je atomární vodík vznikající při chemické reakci, který pokud nemá možnost reagovat 

s jinou látkou, se ihned sloučí v molekuly H2. 

Použití: 

1) Průmyslové syntézy 

syntéza amoniaku: 

 

syntéza chlorovodíku: 

 

syntéza organických látek z tzv. „syntézního plynu“: 

 

2) Hydrogenační reakce: 
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Výroba: 

1) Parní reformování paliv (= výroba „syntézního plynu“) 

 

 

 

 

 

 

2) Průmyslová elektrolýza roztoku NaCl diafragmovým způsobem: 

 

 

 

 

 

 

Příprava: 

1) Reakce neušlechtilých kovů s HCl nebo H2SO4: 

 

 

 

2) Elektrolýza vody 

 

Sloučeniny vodíku: 

Organické látky, voda, kyseliny, hydrogensoli, hydráty solí. 

Binární sloučeniny: hydridy 
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Tento digitální učební materiál byl vytvořen pomocí software: 

Microsoft Office 2007 
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2. VOHLÍDAL, Jiří. Chemie 1 - obecná a anorganická chemie: pro 1. ročník SPŠ 
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Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech 

typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. 

 


