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Anotace:  Tento dokument je výukovým textem, který slouží k výkladu 
učiva o obecných vlastnostech kovových prvků. Předpokládá 
se, že žáci budou v hodině chemie či při samostatné domácí 
práci doplňovat svými poznámkami. Pro ověření znalostí 
v následující hodině slouží DUM VY_32_INOVACE_CH.4.18 
s názvem Charakteristika kovových prvků – procvičování.        
V případě potřeby řešení či konzultace některého z témat 
kontaktujte prosím autora prostřednictvím emailové adresy 
hamersky [zavináč] gymnaslo.cz. 

 

 

 

 

 



VY_32_INOVACE_CH.4.17 

 

1 
 

CHARAKTERISTIKA KOVOVÝCH PRVKŮ  

 

Obecně o kovech 
Kov je prvek, který má většinu těchto vlastností: kujnost a tažnost, elektrickou a 

tepelnou vodivost, kovový lesk a malou elektronegativitu. 

Kovové prvky snadno vytvářejí kationty, zatímco nekovy (kromě vzácných plynů) 

vytvářejí anionty. 

Téměř ¾ všech prvků jsou kovy, patří sem všechny přechodné a vnitřně přechodné 

prvky a některé z prvků nepřechodných (např. Al, Sn, Pb). 

Atomy kovů jsou v jejich krystalech vázány kovovou vazbou. Krystal kovu je složen 

z kationtů pravidelně rozmístěných v prostorové mřížce, mezi nimiž se volně pohybují 

valenční elektrony. Kationty jsou drženy pohromadě nábojem volně pohyblivých 

valenčních elektronů. Volně pohyblivé valenční elektrony připomínají částice plynu 

v uzavřené nádobě, a proto se jim říká „elektronový plyn“. 

 

Beketovova řada kovů 
Kovy můžeme seřadit podle jejich schopnosti odštěpovat elektrony (a tedy tvořit 

kationty). Tato jejich vlastnost je vyjádřena hodnotou tzv. standardního 

elektrodového potenciálu E0 ve voltech. Čím je hodnota tohoto potenciálu menší, 

tím snadněji daný prvek tvoří kation. Standardní elektrodový potenciál vodíku je dle 

definice roven nule. 

 

 

    

Li Cs K Ba Sr Ca Na Mg Be Al Ti Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H Cu Bi Ag Hg Pt Au 

 
 

 

 

neušlechtilé kovy ušlechtilé kovy 

E0 = 0 V E0 = - 3 V E0 = + 1,5 V 
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Pamatujte si: 

1. Neušlechtilé kovy reagují s kyselinami (alkalické kovy a kovy alkalických zemin 

dokonce i s vodou) za vzniku plynného vodíku a příslušného kovového kationtu. 

Např.: Reakce zinku s kyselinou chlorovodíkovou  

 

 

 

Ušlechtilé kovy reagují s kyselinami pouze tehdy, má-li tato kyselina oxidační účinky 

(HNO3 nebo konc. H2SO4), nebo za přítomnosti jiného oxidačního činidla. 

 

2. Méně ušlechtilý kov vyredukuje ušlechtilejší kov z roztoku jeho soli. 

Např.: Reakce železa s roztokem síranu měďnatého 
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Tento digitální učební materiál byl vytvořen pomocí software: 

Microsoft Office 2007 
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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. 

 


