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H+ + OH+ ↔ H2O



Arrheniová teória kyselín a zásad 
(19.storočie-švédsky chemik A. S. Arrhenius )

kyseliny

• Látky, ktoré vo vodnom 
prostredí odštiepujú
protón vodíka H+

zásady

• Látky, ktoré vo vodnom 
roztoku odštiepujú
hydroxidový anión OH-

HA  → A- + H+ BOH  → B+ + OH-



Aktivita 
Roztrieď látky na kyseliny a hydroxidy podľa Arrheniovej 
teórie

Ca(OH)2 KOH H2SO4 CH3COOH HNO3

NaOH HCl HNO2 Al(OH)3

Arrheniová teória vhodná iba pre vodné roztoky, 

zásadité vlastnosti však majú aj látky bez OH-



Neutralizácia

• Reakcia zásady s kyselinou pričom vzniká voda a soľ

HBr (aq) + KOH(aq)↔ KBr (aq) + H2O (l)

H+ (aq) + OH+ (aq) ↔ H2O (l)            iónový zápis

vodazásada soľkyselina



Charakteristika neutralizácie

• Prebieha rýchlo a samovoľne

• Exotermická

• Nízka aktivačná energia

• rovnováha výrazne posunutá na pravú stranu( voda v 

roztoku málo disociovaná na ióny)

H+ (aq) + OH+ (aq) ↔ H2O (l) 



Využitie neutralizácie

• Kvantitatívna analytická metóda ( titrácia)- stanovenie OH- a 

H+ v roztokoch rôznych látok ( nápoje, odpadové látky, 

potraviny...)

• Čistenie odpadových vôd- odstránenie nežiadúcich zásada a 

kyselín z roztokov



Soľ

• Látka zložená z katiónu kovového prvku ( alebo amónneho 

katiónu) a aniónu kyseliny



Iné spôsoby prípravy solí

1. Reakcia kovu s kyselinou

2. Reakciou kovu s nekovom

3. Reakcia kyselinotvorného oxidu s hydroxidom

4. Reakciou hydroxidotvorného oxidu s kyselinou



Brőnstedova teória kyselín a zásad 
(1923- J. N. Brӧnsted a T. M. Lowry)

kyseliny

• Látky, ktoré sú schopné 
odovzdávať protón 
vodíka H+

zásady

• Látky, ktoré sú schopné 
viazať protón vodíka H+

Kyselinami a zásadami môžu byť aj elektroneutrálne, katióny a anióny



Protolytické reakcie ( acidobázické) reakcie

• Reakcie, pri ktorých dochádza k prijímaniu a odovzdávaniu 

protónov vodíka ( H+) medzi kyselinami a zásadami ( bázami)

• Látka môže mať vlastnosti kyseliny iba v prítomnosti zásady a 

opačne

• Jedna látka môže mať vlastnosti zásady aj kyseliny ( v závislosti od 

druhej látky)

HNO2 + H2O ↔ H3O
+ + NO2

-

NH3 + H2O ↔ NH4
+ + OH-

Voda ako zásada

Voda ako kyselina



HNO2 + H2O↔ H3O
+ + NO2

-

HNO2 – H+↔ NO2
- H2O + H+↔ H3O

+

HNO2 + H2O↔ H3O
+ + NO2

-

z kyseliny (K1) vzniká 

konjugovaná zásada (Z1)
Zo zásady (Z2) vzniká 

konjugovaná kyselina (K2)

Konjugovaný pár 2

Konjugovaný pár 1

Konjugovaný pár 2
Konjugovaný pár 1



Všeobecný zápis protolytických reakcií

kyselina1 + zásada2↔ kyselina2 + zásada1

Pri protolytických reakciách kyseliny odštiepujú protón vodíka a 

stávajú sa konjugovanými zásadami, zásady protón vodíka 

viažu a stávajú sa konjugovanými kyselinami.

Konjugovaný pár 1

Konjugovaný pár 2



Aktivita 
Riešte reakcie ako protolytické a v nasledovných protolytických 
reakciách vyznačte konjugované páry

NH3 + ...... ↔ NH4
+ + Cl-

CH3COOH + H2O ↔ H3O
+ + CH3COO-

CH3COOH + ...... ↔ H2O + .......



Aktivita č. 3
Ku kyseline napíšte ich konjugované zásady

HNO3 NH4
+ HSO4

- H2SO4 HCl



Aktivita 
Roztrieď látky na kyseliny a zásady podľa brőnstedovej 
teórie

HCO3
- NH3 CO3

2- HNO3 H2O S2-

OH-NO2
-H2CO3NH4

+HClH2SO4

HSO4
- H3PO4 H3O

+ HSO4
-

Podľa brőstendovej teórie kyselinami a zásadami môžu byť aj 

elektroneutrálne, katióny a anióny

Amfotérne látky

( amfolyty)

látky schopné prijímať 

a odovzdávať H+



Rovnováha protolytických reakcií

• Dynamická rovnováha medzi reaktantami a produtkami

• Koncentrácie látok( kyseliny, zásada a ich konjugované páry) 

sú stále

• Závisí iba od teploty

• Rýchlosť priamej a spätnej reakcie rovnaká



Sila kyselín a zásad

Sila kyseliny( kyslosť)

• schopnosť kyseliny odovzdávať protón vodíka

• Čím je kyselina silnejšia, tým je viac disociovaná vo vode

Sila zásady( zásaditosť)

• schopnosť zásady prijímať protón vodíka



Silné kyseliny

• uvoľňuje protón vodíka ľahko

• vo vode je takmer úplne disociovaná( ionizovaná)

• koncentrácia nedisociovaných molekúl rovná nule

Napr. HClO3, HI, HBr, HCl, HNO3, H2SO4



Slabé kyseliny

• uvoľňuje protón vodíka ťažko

• disociacia čiastočná

Napr. H2S, HCN, CH3COOH, H2CO3



Disociačná konštanta

• Udáva mieru sily kyselín a zásad

1. Výpočet rovnovážnej koncentrácie reakcie (Kc)

HNO2 + H2O ↔ H3O
+ + NO2

-

2. Disociačná konštanta kyseliny dusitej (Ka)

Kc= [H3O
+].[NO2

-]

[HNO2].[H2O]

Ka (HNO2)= [H3O
+].[NO2

-]

[HNO2]

Koncentrácia 

vody 

konštantná ( 

počas reakcie 

sa nemení)



Vzťah pre výpočet disociačnej konštanty 
kyseliny (Ka)

HA + H2O ↔ H3O
+ + A-

Ka (HA)= [H3O
+].[A-]

[HA]
Závisí od teploty

Uvádza sa v tabuľkách 

(hodnota pri 25°C)

Určuje silu kyseliny



Sila kyselín

• Čím je hodnota disociačnej konštanty vyššia, tým je kyselina 

silnejšia a viac disociovaná vo vodnom roztoku

slabá

• Ka (HA)> 10-2

stredne silné

• 10-4 <Ka (HA)<10-2

silná

• Ka (HA)< 10-4



Aktivita 
Roztrieď kyseliny na silné, stredne silné a slabé. V jednotlivých 
skupinách ich zoraď od najsilnejšej po najslabšiu

H2CO3 H4SiO4 HClO4 HNO3

HNO2 HClO H2C2O4 CH3COOH



Disociačná konštanta zásad (Kb)

B + H2O ↔ BH+ + OH-

Čím hodnota disociačnej konštanty zásady vyššia, tým 

silnejšia zásada( rýchlejšie prijíma protón vodíka)

Kb (B)= [BH+].[OH-]

[B]



Aktivita
Odvoďte vzťah pre disociačnú konštantu amoniaku a kyseliny 
chlorovodíkovej, kyseliny metánovej



Aktivita
Roztrieď zásady na silné, stredne silné a slabé. V jednotlivých 
skupinách ich zoraď od najsilnejšej po najslabšiu

Ca(OH)2 KOH TlOH Ba(OH)2

Zn(OH)2 LiOH NH3



Aktivita
Pracuj s chemickými tabuľkami

• Vyhľadajte v tabuľkách hodnoty disociačných konštánt 

amoniaku, anilínu a dietylamínu a podľa ich hodnoty urči, 

ktorá z týchto báz je najsilnejšia a ktorá najslabšia



Aktivita
Porovnajte acidobazické vlastnosti nasledovných kyselín

HNO2 HNO3

H2SO4 H2SO3

HCOOH CH3COOH



Vzťahy medzi kyselinami a ich konjugovanými 
zásadami

• Čím je kyselina silnejšia, tým je jej konjugovaná zásady slabšia 

a opačne

• Slabá schopnosť viazať H+

• S vodou nereagujú

• Cl-, Br-, I-, NO3
-, SO4

2-, 

Konjugované zásady 
silných kyselín

• viažu s vody H+, s vodou reagujú

• Vznik málo disociovaných látok

• CH3COO-, S2-, CO3
2-, OH-, NH3, 

Konjugované zásady 
slabých kyselín



Autoprotolýza vody

• Disociácia( ionizácia) vody

H2O + H2O ↔ H3O
+ + OH-

• Molekula vody môže protóny vodíka prijímať aj odovzdávať

• Ustáli sa dynamická rovnováha protolytickej reakcie

Kc (H2O)= [H3O
+].[OH-]

[H2O]2

KV (H2O)= [H3O
+].[OH-]

Rovnovažná

konštanta reakcie
Iónový súčin vody



Iónový súčin vody

• Závisí od teploty

• Experimentálne zistená hodnota ( pri teplote 25°C)  

• Ak je známa hodnota koncentrácie OH- je možné zistiť hodnotu 

koncentrácie H+

• Ak hodnota OH- v roztoku klesne, automaticky stúpne hodnota H+

KV = [H3O
+].[OH-]= 1. 10-14



Aktivita
Vypočítaj hodnotu koncentrácie OH-ak hodnota koncentrácie 
H3O

+ je 1.10-10 mol/ dm3?

[H3O
+]= 1.10-10 mol/ dm3

[OH-]= ? mol/ dm3

[OH-]=   KV       = 1. 10-14 = 1.10-4 mol/ dm3

[H3O
+]    1. 10-10

KV = [H3O
+].[OH-]= 1. 10-14



Kyslé, zásadité a neutrálne roztoky

kyslý

• [H3O
+]> [OH-]

• [H3O
+]>10-7mol/dm3

neutrálny

• [H3O
+]=[OH-]

• [H3O
+]=10-7mol/dm3

zásaditý

• [H3O
+]< [OH-]

• [H3O
+]<10-7mol/dm3

Rozdelenie podľa hodnôt koncentrácie H3O
+



pH stupnica

• Udáva mieru kyslosti vodného roztoku

• Každej hodnote [H3O
+] prislúcha určitá 

hodnota pH

Rozdelenie roztokov podľa hodnoty pH

1. pH < 7- kyslé roztoky

2. pH= 7- neutrálne roztoky

3. pH > 7- zásadité roztoky



Výpočty pH

• pH = -log [H+] (čítame pH sa rovná záporný dekadický 

logaritmus koncentrácie vodíkových katiónov)

• pOH = -log [OH-]

• pH + pOH = 14

• Kv = [H+].[OH-]⟹ Kv = iónový súčin vody (súčin koncentrácii H+

a OH-) = 1.10-14



Hydrolýza solí

• Protolytická reakcia iónov rozpustenej soli s vodou, pri ktorej 

vznikajú H3O
+ alebo OH-

1. Soľ disociuje na ióny

2. Ióny soli reagujú s vodou

3. Vznikajú H3O
+ alebo OH-

4. pH roztoku závisí od katiónov/ aniónov soli



A. Kyslý katión( s vodou reaguje ako kyselina) a
anión s vodou nereagujúci

Výsledný roztok kyslý

Napr. NH4Cl

• Soľ silnej kyseliny, Cl- konjugovaná zásada slabá, s vodou 

nereaguje

• Kyslý katión s vodou reaguje ako kyselina)

• NH4
+ + H2O → NH3 + H3O

+



B. zásaditý anión( s vodou reaguje ako zásada) 
a katión s vodou nereaguje

Výsledný roztok zásaditý

Napr. CH3COONa

• soľ slabej kyseliny, CH3COO- konjugovaná zásada silná, s 

vodou reaguje

• CH3COO- + H2O → CH3 COOH + OH-



C. Kyslý katión a zásaditý anión

• Výsledný roztok neutrálny

Napr. CH3COONH4

• soľ slabej kyseliny, CH3COO- konjugovaná zásada silná, s vodou 

reaguje

• Kyslý katión s vodou reaguje ako kyselina)

• CH3COO- + H2O → CH3 COOH + OH-

• NH4
+ + H2O → NH3 + H3O

+



D. Katión a anión s vodou nereagujúci

• Výsledný roztok neutrálny

Napr. NaCl

• soľ silnej kyseliny, Cl- konjugovaná zásada slabá, s vodou nereaguje

• katión s vodou nereaguje 

• Tieto soli nehydrolyzujú, vo vode sa vyskytujú v hydratovanom stave



Zhrnutie hydrolýzy solí

kyslý roztok

•Soľ silnej 
kyseliny a 
slabej zásady

zásaditý roztok

•Soľ silnej 
zásady a slabej 
kyseliny

neutrálny roztok

•Soľ slabej 
kyselina a 
slabej zásady

•Soľ silnej 
kyseliny a silnej 
zásady



Aktivita
Zisti kyslosť vodných roztokov solí

Bromid
draselný

Síran 
draselný

Dusičnan 
sodný

Uhličitan 
sodný

Síran 
amónny

Sulfid 
sodný



Aktivita
Ktoré z nasledovných látok možno použiť na prípravu 
neutrálnych vodných roztokov?

KCN H3BO3 KNO3 FeCl3

LiOHNaClCaSO4



Lewisova teória kyselín a zásad
(1923 – G. N. Lewis)

kyseliny

• Látky, ktoré sú akceptorom 
neväzbového elektrónového 
páru

• Centrálne atómy v 
komplexných zlúčeninách

• Elektrofilné častice

zásady

• Látky, ktoré sú donorom 
voľného elektrónového páru

• Ligandy v koordinačných 
zlúčeninách

• Nukleofilné častice

Aplikovateľné na koordinačné zlúčeniny

HCl a H2SO4 podľa nej nie sú kyselinami



Lewisová kyselina

• molekuly s elektrónovým deficitom (neúplný oktét)

• Atómy s voľným orbitálom ( d-prvky)

• Elektrofilné častice (katióny kovov a nekovov)

• Tvoria centrálne atómy v komplexných zlúčeninách



Reakcia lewisovej kyseliny a zásady-
neutralizácia

• Tvorba donorno – akceptornej ( koordinačnej) kovalentnej 

väzby

• Vznik komplexnej zlúčeniny



Zdroje

• https://chemickaolympiada.sk/wp-

content/uploads/2019/11/Kr%C3%A1tky-kurz-odmernej-anal%C3%BDzy.pdf

• http://www.ijso.sk/downloads/IJSO_naucny_text_titracia.pdf

• https://oskole.detiamy.sk/clanok/koordinacne-zluceniny-i

• https://www.wikiskripta.eu/w/Titra%C4%8Dn%C3%AD_k%C5%99ivka

https://chemickaolympiada.sk/wp-content/uploads/2019/11/Kr%C3%A1tky-kurz-odmernej-anal%C3%BDzy.pdf
http://www.ijso.sk/downloads/IJSO_naucny_text_titracia.pdf
https://oskole.detiamy.sk/clanok/koordinacne-zluceniny-i
https://www.wikiskripta.eu/w/Titra%C4%8Dn%C3%AD_k%C5%99ivka
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