
Vzorce kyselin 

Dejme tomu, že po vás otravující chemikář chce, abyste napsali vzorec kyseliny dusičné ...  

V následujícím povídání si ukážeme, jak postupovat.  

 

1. Nejprve si musíme uvědomit, zda je to kyselina bezkyslíkatá či kyslíkatá. 

   Teorie:  Kyselina bezkyslíkatá neobsahuje kyslík, kyslíkatá ho kupodivu obsahuje. :) 

   Bezkyslíkatou kyselinu poznáme podle toho, že její název končí na – oVODÍKOVÁ 

 (např. kyselina chlorovodíková HCl, kyselin bromovodíková HBr atd.)  

Jakákoli jiná koncovka znamená, že je to kyselina kyslíkatá – např. kys. sírová, dusičná atp. 

Praxe: V našem případě kyselina dusičná končí na „ičná“, takže je to jasná kyselina kyslíkatá a ve 

vzorci bude kyslík 

 

2. Zapíšeme „kostru“ = názvy prvků v daném pořadí.  

   První je vždy vodík, druhý je prvek, který dává kyselině název (síra – sírová, fosfor – fosforečná, ...) a třetí 

je kyslík. Tedy pokud to je kyselina kyslíkatá, bezkyslíkaté mají vzorec tvořený pouze dvěma prvky.  

Abyste nemuseli dumat nad tím, jak má kostra vypadat, vřele doporučuji se našprtat zpaměti vzorce dvou 

základních kyselin: 

 bezkyslíkaté kyseliny chlorovodíkové – HCl  a kyslíkaté kyseliny sírové – H2SO4 

   Takže v našem případě zapíšeme kostru:   H  N  O 

 

3. Připíšeme oxidační čísla. 

   Vodík je vždy +I, kyslík –II, prostřední prvek má číslo podle přípony.  

Přípony jsou stejné jako u oxidů, jen jsou v ženském rodě. Ox. č. I má příponu „ný“ – kyselina je „ná“ – např. 

kyselina chlorná.  

   V našem případě  má dusík příponu „ičná“ = V (5), zapíšeme tedy:   H I NV  O-II 

 

4. Součet oxidačních čísel musí být nulový – takže vymyslím, kolikrát se daný prvek bude ve vzorci 

vyskytovat, aby to platilo.  

Pokud tento bod nechápete, vraťte se k oxidům a naučte se jejich vzorce. 

   V našem případě je součet kladných oxidačních čísel 1+5 = +6, záporné ox. č. má hodnotu -2.  

Nejjednodušší řešení je to, že tam dáme kyslík prostě 3krát, tj. 3 krát (-2) = -6. A máme vše v rovnováze, 

součet všech ox. čísel je nula. („kolik kladných, tolik záporných.“) 

Konkrétně: H I NV  O3
-II 

 

5. Přepíšeme do konečné podoby (už nepíšeme ox. čísla, ta byla použita jen jako pomocný výpočet). 

kyselina dusičná: HNO3 

 

HOTOVO, na následující stránce naleznete ještě pár praktických ukázek s komentářem. 



Příklad 1: Zapište vzorec kyseliny sírové. 

 Postup:   

kyslíkatá?:   nemá příponu „ovodíková“ - obsahuje tedy kyslík, je to kyselina kyslíkatá 

kostra:   H S O 

ox. čísla:  H I S VI O-II  (sírová – „ová“ = ox. č. VI) 

rovnováha + a - : H2 
I S VI O4

-II 

   („1 + 6 = 7, 7 není násobek 2 (kyslík), dám tedy H 2×, 2×1+6 = 8, což už je sudé číslo dělitelné 2,  

      kyslík dám 4×, 4×(-2) =  -8, celkem 8 plusů a 8 mínusů, je to tedy v rovnováze“) 

výsledek:  H2 S O4
 

 

Příklad 2: Zapište vzorec kyseliny trihydrogenfosforečné. 

 Postup:  Netřeba se bát, postup je stejný jako u kyseliny fosforečné, jen to „trihydrogen“ nám říká, že 

ve vzorci musí být tři vodíky. (Tri = tři, hydrogen = vodík). Takže je to vlastně ještě jednodušší, než 

předcházející příklad, protože nemusím přemýšlet, kolik tam těch vodíků vlastně bude.) 

(Další předpony: di = 2, tri = 3, tetra = 4) 

Postup: 

kyslíkatá?:   nemá příponu „ovodíková“ - obsahuje tedy kyslík 

kostra:   H P O 

„trihydrogen“... H3 P O 

ox. čísla:  H3 
I P VO-II 

rovnováha + a - : H3 
I P V O4

-II 

(„3×1 + 5 = 8, 8 je násobek 2 (kyslík), dám tedy kyslík 4×, 4× (-2) = taky 8, tedy přesněji (-8)“) 

výsledek:  H3 P O4
 

 

Příklad 3: Zapište vzorec kyseliny fluorovodíkové. 

 Postup:   

kyslíkatá?:   má příponu „ovodíková“ – je to kyselina bezkyslíkatá 

kostra:   H F 

ox. čísla:  H I F -I   (Cl, F, Br, I = ox. č. vždy -I) 

rovnováha + a - : není třeba upravovat, 1 + (-1) = 0, tj. jeden plus a jeden minus 

výsledek:  H F 

 

Pro vysvětlení opačného postupu – tedy z vzorce vytvořit název – zde již nemám místo. Prostě postupuji 

naopak: připíšu oxidační čísla k H a O (H I  a  O 
–II) a s využitím poznatku, že celkový součet ox. čísel musí 

být 0 vymyslím, jaké ox. č. bude u prvku uprostřed vzorce. A pak už jen v názvu kyseliny použiji příponu, 

vztahující se k tomuto ox. číslu. 


