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Anotace:  Tento dokument je výukovým textem, který slouží k výkladu 
učiva o 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.4.20 s názvem 
Přehled kovových prvků – procvičování. V případě potřeby 
řešení či konzultace některého z témat kontaktujte prosím 
autora prostřednictvím emailové adresy hamersky [zavináč] 

gymnaslo.cz. 
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PŘEHLED KOVOVÝCH PRVKŮ  

 

Alkalické kovy    

Li, Na, K, Rb, Cs, Fr. Stříbrolesklé, neušlechtilé, měkké (dají se krájet nožem). Na a 

K jsou biogenní prvky. Jsou velmi reaktivní (proto se uchovávají pod hladinou 

petroleje), s vodou tvoří příslušný hydroxid za současného vzniku vodíku – např.: 

 

 

Hořčík      

Lehký neušlechtilý kov, používá se do lehkých, ale mechanicky pevných slitin (pro 

letecký, automobilový průmysl apod.). Je to důležitý biogenní prvek (např. je součástí 

molekuly chlorofylu). 

 

Kovy alkalických zemin    

Ca, Sr, Ba, Ra. Podobně jako alkalické kovy jsou stříbrolesklé, neušlechtilé, měkké 

(oproti alkalickým kovům o něco tvrdší). S vodou reagují stejně jako alkalické kovy – 

např.: 

 

 

Železo 

Neušlechtilý, kujný, tažný, technologicky nejvýznamnější kov (ve slitině s dalšími 

prvky se vyrábí pod označením ocel). Pomalu reaguje se vzdušným kyslíkem – 

koroze, vzniklé oxidy železa nevytváří na povrchu souvislou vrstvu a nechrání tak 

železo před další korozí (proto se železné, resp. ocelové předměty chrání 

antikorozními nátěry). 
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Vyrábí se z železných rud: magnetit – Fe3O4, hematit (krevel) – Fe2O3, siderit 

(ocelek) – FeCO3. Výroba probíhá v tzv. vysoké peci, železo je vyredukováno uhlíkem 

(ve formě koksu, který slouží zároveň jako palivo): 

 

 

 

 

Železo je biogenní prvek – je součástí molekuly hemoglobinu, který váže kyslík 

v červených krvinkách. 

 

Měď 

Ušlechtilý, kujný, tažný kov s vysokou tepelnou i elektrickou vodivostí (používá se 

jako vodič v elektrotechnice – např. troleje pro napájení drážních vozidel). Významné 

jsou jeho slitiny bronz (Cu + Sn) a mosaz (Cu + Zn). 

 

Stříbro a zlato 

Ušlechtilé, velmi kujné a tažné kov s vysokou tepelnou i elektrickou vodivostí. Ag je 

nejlepší vodič ze všech kovů, oba kovy se používají v elektrotechnice (PC, mobilní 

telefony apod.), stříbro také jako oxidační katalyzátor při chemických výrobách. 

 

Zinek 

Je neušlechtilý kov, ale na vzduchu se pasivuje (pokrývá se nereaktivní vrstvičkou 

oxidů), a proto se používá jak ochranná vrstva proti korozi – pozinkovaný plech 

(výroba střešních okapů, věder a konví, ...). Nesmí se svařovat, protože jeho páry 

jsou velmi toxické. 
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Rtuť 

Ušlechtilý kov, jediný kov, který je za běžné teploty kapalný. Páry rtuti jsou toxické. 

Používá se jako náplň do teploměrů, tlakoměrů, pro výrobu rtuťových výbojek (tzv. 

zářivek  a „úsporných žárovek“– pozor po použití patří do nebezpečného odpadu, 

protože obsahují páry rtuti). 

 

Olovo 

Velmi měkký neušlechtilý kov, používá se do slitin s nízkým bodem tání (Pb + Sn jako 

„pájka“). Dodnes se používá v olověných akumulátorech automobilů. Sloučeniny 

olova jsou toxické. 

 

Platina 

Ušlechtilý drahý kov, velmi těžký, chemicky odolný. Nenahraditelná je jako 

katalyzátor při mnoha chemických výrobách (např. výroba HNO3), v katalyzátorech 

automobilů slouží k odstranění nežádoucích látek z výfukových plynů. 

 

Hliník 

Neušlechtilý kov se schopností pasivace, velmi lehký, dobrý vodič el. proudu (ne tak 

dobrý jako Cu, ale podstatně levnější). Použití: v elektrotechnice jako vodič, jako 

konstrukční materiál (lodě, letadla), Al-fólie jako obalový materiál. Vyrábí se 

z nerostu bauxitu, chemicky Al2O3.xH2O. 
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Tento digitální učební materiál byl vytvořen pomocí software: 

Microsoft Office 2007 

 

Použité zdroje: 

1. ŠRÁMEK, Vratislav a Ludvík KOSINA. Obecná a anorganická chemie. 1. vyd. 

Olomouc: Fin, 1996, 262 s. ISBN 80-718-2003-2. 

2. VOHLÍDAL, Jiří. Chemie 1 - obecná a anorganická chemie: pro 1. ročník SPŠ 

chemických. 2. vyd. Praha: SNTL, 1988. 

 

Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech 

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

 


