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PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ 
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HISTORIE VZNIKU PSP 

• V průběhu 19. století usilovala řada 
chemiků o uspořádání prvků do určitého 
systému.  

• D.E. Döbereiner (1829) navrhl uspořádání 
podobných prvků do trojic (triád) – např. 
triáda železa (Fe, Co, Ni). 

• J. Newlands (1864) objevil „zákon oktáv“:  

 Jestliže uspořádáme prvky podle rostoucí 
atomové hmotnosti do  řady, potom každý 
osmý prvek v této řadě má vždy podobné 
chemické a fyzikální vlastnosti. 



• L. Meyer (1870) vytvořil tabulku 28 prvků, 
v níž seřadil prvky podle stoupajících 
atomových hmotností (původně tzv. 
atomových vah). 

 

• D.I. Mendělejev – vytvořil v roce 1869 
základ moderní periodické tabulky 
(obsahovala 68 do té doby známých 
prvků) a formuloval periodický zákon, 
který má dnes tuto podobu:  

 Vlastnosti prvků a jejich sloučenin jsou 
periodicky závislé na protonovém 
čísle.  



D.I. Mendělejev a jeho periodická 
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• PSP vyjadřuje pomocí periodické 
tabulky, jak závisí vlastnosti 
atomů prvků na struktuře jejich 
elektronových obalů. 

 

• Tato závislost má periodický 
charakter, protože se periodicky 
opakuje i struktura valenčních 
elektronových obalů atomů prvků. 



• Periodická tabulka je rozdělena do 16 
svislých sloupců – skupin (I.A – VIII.A 
a I.B – VIII.B) a 7 vodorovných řad – 
period. 

• Aby nebyla periodická tabulka příliš 
dlouhá, jsou vyčleněny některé prvky 6. 
a 7. periody pod tabulkou.  

• Tyto prvky se nazývají lanthanoidy 
(prvky umístěné za lanthanem) 

 a aktinoidy (prvky umístěné za 
aktiniem). 



Skupiny PSP: 

• skupiny označené písmenem A se 
nazývají hlavní (nepřechodné) 

 

• skupiny označené písmenem B se 
nazývají vedlejší (přechodné) → tvoří 
přechod mezi nepřechodnými prvky, 
elektrony z orbitalu d přecházejí do 
valenční vrstvy a podílejí se na 
chemických vazbách 

 

• lanthanoidy a aktinoidy jsou prvky 
vnitřně přechodné. 



Některé skupiny mají vžité názvy: 

• I.A – alkalické kovy (název je odvozen 
podle vlastností prvků – jsou alkalické = 
zásadité, poskytují při reakci s vodou 
alkálie = hydroxidy = zásady) 
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• II.A – kovy alkalických zemin (podle 

pojmenování jejich oxidů CaO, SrO, BaO, 

kterým se říkalo žíravé zeminy a s vodou 

tvoří zásady = alkálie) 
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• VI.A– chalkogeny – vyskytují se v rudách 

kovů (z řeč. chalkos = ruda, gennao = 

tvořím, rudotvorné prvky) 

 

• VII.A – halogeny – tvoří soli ( z řeč. hals = 

sůl, gennao = tvořím, solitvorné) 

 

• VIII.A – vzácné plyny – vyskytují se velmi 

vzácně (ve vzduchu méně než 1%, helium 

rozšířeno ve vesmíru) 



• Často se také označují skupiny podle 
svého prvního prvku – např. II.B – prvky 
skupiny zinku, I.B – prvky skupiny 
mědi. 

 

• Pro prvky III. A byl navržen název triely, 
IV.A tetrely a V.A – pentely. 

 

• Trojice prvků ve skupině VIII.B se 
nazývá skupina (triáda) železa (Fe, Co, 
Ni) dále skupina (triáda) lehkých 
platinových kovů (Ru, Rh, Pd) a 
skupina (triáda) těžkých platinových 
kovů (Os, Ir, Pt). 



• Skupina VIII.B zahrnuje 3 sloupce, 
protože prvky v této skupině mají 
společné vlastnosti nejen ve skupinách, 
ale i periodách! 

 Poznámka: Nově se skupiny nerozlišují 
na hlavní a vedlejší a označují se: 
skupina 1. – 18. 

• Číslo skupiny udává počet valenčních 
elektronů – tj. elektronů 
nejvzdálenějších od jádra, které mají 
nejvyšší energii a atom je poskytuje do 
chemické vazby. 

• Např.  Chlór – je prvek VII.A skupiny → 
má 7 valenčních elektronů 



Periody PSP: 

• jsou vodorovné řady prvků v periodické 

tabulce 

• existuje 7 period: 1. perioda má jen 2 prvky 

– vodík a helium, 2. a 3. perioda mají po 8 

prvcích a nazývají se krátkými periodami.  

 Periody 4. až 7. mají od 18 do 32 prvků, jde 

o tzv. dlouhé periody. 

• ve směru zleva doprava rostou protonová 

čísla 

• všechny prvky téže periody mají stejný 

počet elektronových hladin (slupek, vrstev) 



• Číslo periody odpovídá hodnotě 

hlavního kvantového čísla n, které 

udává energii elektronu v orbitalu. 

 

• Např. Prvek hořčík Mg je umístěn v PSP 

ve 3. periodě → n = 3 → jeho atom 

obsahuje 3 elektronové hladiny (slupky) 

K, L, M (nebo 1,2,3), přičemž na 3. 

hladině jsou umístěny elektrony 

s nejvyšší energií (tzv. valenční 

elektrony). Tyto elektrony poskytuje 

atom do chemické vazby. 
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• Prvky téže skupiny mají stejnou strukturu 
valenčních elektronů a proto mají i 
podobné vlastnosti. Prvky téže periody 
mají různý počet i uspořádání valenčních 
elektronů, a mají proto i rozdílné 
vlastnosti. 

 

• Struktura valenčních elektronů 

  – prvky mají nejen stejný počet val. 
elektronů, ale elektrony jsou umístěny 
v orbitalech o stejné hodnotě vedlejšího 
kvantového čísla, tedy v orbitalech 
stejného typu. 



Označení prvků v PSP podle 

umístění valenčních elektronů: 

 název:    valenční elektrony 

     v orbitalech : 

• s – prvky   ns  

• p – prvky  ns a np 

• d –prvky  ns a (n-1)d 

• f – prvky  ns a (n-2)f 



• Prvky v PSP jsou barevně rozlišeny na 
kovy, polokovy a nekovy. Toto členění 
zavedl už v roce 1789 A. L. Lavoisier  

 a běžně se využívá v praxi. 
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Kovy 

• lesklé, kujné, tažné 

• velká hustota 

• vedou el. proud 

• vysoké t.v. a t.t. 

• pevné skupenství (kromě rtuti) 

• ve sloučeninách tvoří kationty (malá 
elektronegativita) 

• redukční činidla 

• jejich oxidy jsou zásadotvorné 

• ve sloučeninách tvoří komplexní kationty 



Umístění kovů v PSP 
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Nekovy 

• nejsou lesklé, kujné a tažné 

• malá hustota 

• nevedou el. proud 

• nízké t.v. a t.t. 

• ve sloučeninách tvoří anionty (velká 
elektronegativita) 

• oxidační činidla 

• jejich oxidy jsou kyselinotvorné 

• ve sloučeninách tvoří i komplexní anionty 



Polokovy 

• jsou prvky, které mají některé kovové 

 a některé nekovové vlastnosti 

 

• tvoří v PSP „neostrou hranici“ mezi kovy 

 a nekovy 
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V PSP roste směrem zleva doprava:  

 

elektronegativita, ionizační energie, 

nekovový charakter, oxidační účinky, 

kyselost oxidů prvků a síla kyselin prvků 



Autor: CK- 12 Foundation, licence Creative Commons, CC-_BY-SA 
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Ionizační energie a elektronová 

afinita atomů prvků 

• Ionizační energie I [kJ/mol] je energie 

nutná k odtržení elektronu z atomu 

 

Pro odtržení 1. elektronu ……1. ionizační energie I1 

Pro odtržení 2. elektronu ……2. ionizační energie I2 

 

 Např. Li →  Li+ + e  I1 = 520 kJ/mol 

           Li+→ Li2+ + e  I2 = 7300 kJ/mol 



• Elektronová afinita A [kJ/mol] 

 je energie uvolněná po přijetí elektronu 

atomem za vzniku aniontu   

 F + e → F-   A = 333 kJ/mol 

 

 Prvky s velkou elektronovou afinitou tvoří 

snadno anionty (F,Cl, Br,I). 



Z PSP můžeme vyčíst tyto údaje: 

• značku prvku (případně český a latinský 
název prvku) 

 

• protonové číslo prvku Z – udává počet 
protonů v jádře → počet protonů u 
elektroneutrálního atomu je totožný 
s počtem elektronů v obalu 

 

• nukleonové (atomové) číslo A – udává 
počet nukleonů (protony a neutrony) 



• relativní atomovou hmotnost Ar 

 vyjadřuje podíl hmotnosti atomu m(X) 

   a atomové hmotnostní konstanty mu 

 

  Ar(X) = m(X) 

               mu 

 



• elektronegativitu – schopnost atomu 
přitahovat valenční elektrony chemické 
vazby (největší elektronegativitu mají 
atomy F, O, N, nejmenší alkalické 
kovy) 

 

• oxidační čísla atomů ve sloučeninách: 

 Oxidační číslo atomu prvku ve 
sloučenině je pomocné číslo, které 
vyjadřuje počet elementárních nábojů 
skutečných nebo myšlených (zjištěných 
podle určitých pravidel) 

  



• ox. číslo označujeme římskou číslicí 

 

 a) Volný elektroneutrální atom nebo 
atom v molekule prvku má ox. č. nula 
(H2, S8, Na) 

 

 b) Součet oxidačních čísel atomů prvků 
ve sloučenině musí být roven nule! 

 

 c) Oxidační číslo může nabývat hodnot 
v rozmezí: 

  –IV ….. 0 ……. + VIII. 



• elektronovou konfiguraci – rozmístění 
elektronů v orbitalech 

 

 Z elektronové konfigurace můžeme zjistit 
vaznost daného atomu prvku ve 
sloučenině, počet volných el. párů, 
schopnost tvořit kationty nebo anionty 
atd. 
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