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Typy chemických vzorc� 
 Podle pot�eby použití lze chemické vzorce zapisovat r�znými zp�soby, které se liší mírou informací o 
struktu�e uvažované látky.  
 

Stechiometrický vzorec (empirický) vyjad�uje stechiometrické složení dané slou�eniny, tj. ur�uje, 
které atomy a v jakém pom�ru jsou ve slou�enin� obsaženy. Po�et slou�ených atom� se vyzna�uje �íselným 
indexem vpravo dole za zna�kou prvku. �íslice 1 se zpravidla neuvádí. Vzorec se obvykle uzavírá do složených 
závorek. 
 
P�íklady: 
{CH2} Zápis znamená, že v molekule dané slou�eniny je vázán uhlík s vodíkem  

v pom�ru po�tu atom� 1:2, tedy nap�. C2H4 nebo C3H6 nebo C20H40 atd. 
{P2O5} Zápis znamená, že v molekule dané slou�eniny je vázán fosfor s kyslíkem  

v pom�ru po�tu atom� 2:5, tedy nap�. P2O5 nebo P4O10. 
 

Molekulový vzorec (souhrnný) vyjad�uje nejen stechiometrické složení slou�eniny, ale  
i p�esné po�ty vázaných atom�. V mnoha p�ípadech je shodný se vzorcem stechiometrickým. 
 
P�íklady: 

molekulový vzorec chemický název stechiometrický (empirický) vzorec 

NO2 (monomerní) oxid dusi�itý {NO2} 

N2O4 dimerní oxid dusi�itý {NO2} 

P2O5 monomerní oxid fosfore�ný {P2O5} 

P4O10 dimerní oxid fosfore�ný {P2O5} 

H2O voda {H2O} 

NaCl chlorid sodný {NaCl} 
 

Racionální (funk�ní) vzorec umož�uje zd�raznit p�ítomnost charakteristických atomových skupin, tzv. 
funk�ních skupin v dané slou�enin�. P�edstavuje zjednodušenou formu strukturního vzorce. P�i jejich používání 
je t�eba dodržovat ur�itá pravidla: 

 
– Funk�ní skupiny je možno pro v�tší p�ehlednost: 

a) uzavírat do kulatých závorek, nap�.:  Ca(OH)2,  CH3(CH2)3OH,   (NH2)2 
b) odd�lovat vazebnou �árkou, nap�.:  HO–Ca–OH,  CH3–CH2–CH2–CH2–OH,  H2N–NH2 

– Je-li funk�ní skupina, molekula nebo ion koordina�ní, uvádí se v hranatých závorkách, nap�.:  
     K2[PtCl6], K3[Fe(CN)6] 
– Vzorec molekuly vody v hydrátu se od vzorce základní slou�eniny odd�luje te�kou, která se �te „plus“ nebo 

„krystaluje s“. Po�et molekul se vyjád�í arabskou �íslicí p�ed vzorcem (obvykle se od n�j neodd�luje mezerou). 
Nap�.: CuSO4 ⋅ 5H2O 

 
Strukturní (konstitu�ní) vzorec zobrazuje, které atomy jsou navzájem spojeny, zpravidla však 

neudává prostorové uspo�ádání molekuly a nemusí uvád�t ani násobnost vazeb. 
 
P�íklady: 
Typ vzorce:  
Název: 

stechio-
metrický 

molekulový funk�ní strukturní 

peroxid 
vodíku 

{HO} H2O2 HO–OH H−O−O−H 

kyselina 
sírová 

{H2SO4} H2SO4 H2SO4 H−O      O 
        \    / 
          S 
        /    \ 
H−O      O 

 
Jeho �asto užívanou formou je elektronový strukturní vzorec, který graficky vyjad�uje uspo�ádání 

valen�ních elektron� (vazebných i nevazebných) v atomu, iontu nebo molekule. Parciální náboje na atomech 
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spojených kovalentní vazbou se vyzna�ují znaménky  ⊕,   , δ+, δ-,  Kovalentní vazbu symbolizují �árky − 
(jednoduchá vazba), = (dvojná vazba), ≡ (trojná vazba) mezi slou�enými atomy. 

 
P�íklady: 

 
oxid uhli�itý       voda             fosfan        oxid uhelnatý    chlorovodík 
 
Geometrický (konfigura�ní) vzorec znázor�uje prostorové uspo�ádání atom�, iont� nebo molekul. 
 

 
oxid 
uhli�itý  

voda fosfan oxid 
uhelnatý 

chlorovodík fluorid sírový 

 
Krystalochemický (koordina�ní) vzorec vyjad�uje koordina�ní �ísla, tj. po�et atom�, iont� nebo molekul, které 
bezprost�edn� obklopují ur�itý atom v krystalové struktu�e. Koordina�ní �ísla se zapisují ve tvaru zlomku (jejich 
pod�lením dostáváme odpovídající koeficient ve stechiometrickém vzorci). �itatel udává koordina�ní �íslo 
prvního atomu (nebo iontu �i molekuly), jmenovatel udává koordina�ní �íslo druhého atomu (nebo iontu �i 
molekuly). Význam koeficient� si vysv�tlíme na p�íkladech: 

 
 4/2 = 2, stechiometrický vzorec dané slou�eniny je tedy {SiO2}. 
 Koordina�ní �íslo Si je 4, atom Si je tedy obklopován �ty�mi atomy O. 
 Koordina�ní �íslo O je 2, atom O je tedy obklopován dv�ma atomy Si. 

 
 6/6 = 1, stechiometrický vzorec dané slou�eniny je tedy {NaCl}. 
 Koordina�ní �íslo Na je 6, atom Na je tedy obklopován šesti atomy Cl. 
 Koordina�ní �íslo Cl je 6, atom Cl je tedy obklopován šesti atomy Na. 

�
�
�

�
�
�

2
4

SiO

�
�
�

�
�
�

6
6

NaCl


