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        Historie objevu vodíku 
 Objevitelem vodíku byl roku 1766 Henry Cavendish. 

Nazval jej "hořlavý vzduch".  

 

 

 

 Henry Cavendish byl anglický vědec. Zkoumal reakce 
kyselin s různými kovy. Při reakci některých kovů  
s kyselinou unikají bublinky bezbarvého plynu, který byl 
pojmenován vodík. 
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          Vlastnosti vodíku I. 
Vodík – Hydrogenium – má chemickou značku H 

 Atom vodíku má v jádře jeden proton.  

 Atom vodíku obsahuje v elektronovém obalu jeden elektron. 
Samostatný atom vodíku je nestabilní a je velmi reaktivní.  

 Říkáme mu vodík ve stavu zrodu. 

 

 Z atomu vodíku se může jeden elektron odštěpit. Vznikne tak 
kladný iont vodíku                , neboli kation vodíku. 

 H - 1 e-  →    H+ 
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           Vlastnosti vodíku II. 
 Dva atomy vodíku se spojí pomocí dvou elektronů, tomuto 

spojení říkáme chemická vazba, vznikne tak molekula H₂.  

 Každý z obou atomů poskytne do vazby jeden elektron.  

 (Oba atomy elektronový pár sdílejí, mají tudíž zcela zaplněnou valenční vrstvu elektronů.) 

 Molekula vodíku je mnohem stálejší než samotné  atomy 

vodíku.  

               

                            H           +            H          →           H₂ 

 Plynný  vodík tvoří  dvouatomové  molekuly  H₂ 

 

 

 

+ → 
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              Vlastnosti vodíku III. 
 Vodík je nejrozšířenějším prvkem ve vesmíru (tvoří až 90% 

všech atomů).  

 Slunce je tvořeno hlavně vodíkem. 

 

 Na Zemi je vodík třetím nejrozšířenějším prvkem.  

 Je většinou vázaný ve sloučeninách.  

 
 Pokud vznikne na Zemi plynný vodík H₂, okamžitě stoupá (protože je mnohem lehčí 

než vzduch), až unikne do vesmíru. Zemská gravitace nedokáže vodík udržet. Slunce 
má oproti Zemi mnohem větší gravitaci a vodík přitahuje. 
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            Sloučeniny vodíku 
 Nejznámější sloučeninou vodíku je voda H₂O. 

 

 

 Vodík je významný biogenní prvek. (Prvek v živých soustavách). 

 

 

 
             methan                           sirovodík                        chlorovodík                  amoniak 
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Vlastnosti vodíku  IV. 
 je to bezbarvý plyn, bez chuti a bez zápachu 

 je to nejlehčí plyn (je mnohem lehčí než vzduch) 

 je hořlavý (hořením vodíku vzniká voda a uvolňuje se 
velké množství tepla) 

 vodík tvoří se vzduchem výbušnou směs 

 plynný vodík tvoří dvouatomové molekuly H₂ 

 vodík se vyskytuje ve třech izotopech (lehký vodík, 
deuterium, tritium) 

 vodík tvoří mnoho sloučenin (nejznámější je voda - H₂O) 
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                 Užití vodíku 
 Vodík je plyn mnohem lehčí než vzduch, proto se dříve 

používal k plnění vzducholodí.  
        (Dne 6. května 1937 došlo ale k havárii. Vzducholoď Hindenburg během několika vteřin shořela a zahynulo 36 lidí.) 

 Kapalný  vodík slouží jako palivo do raketových  

    motorů. 

 V potravinářském průmyslu se pomocí vodíku  
vyrábějí ztužené tuky. 

 Vodíková bomba patří mezi zbraně  
hromadného ničení. Její účinky jsou  
mnohem ničivější, než účinky atomové bomby. 
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český název prvku 

latinský název prvku 

značka prvku 

protonové číslo 

počet protonů v jádře 

počet elektronů v obalu 

číslo skupiny 

číslo periody 

počet valenčních elektronů 

počet elektronových vrstev 

elektronegativita 

relativní atomová hmotnost 

Molekula vodíku H₂ 

Urči postavení vodíku v periodické soustavě prvků 
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