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Rozdělení  
  podle typu sloučeniny 
     názvosloví uhlovodíků 
     názvosloví derivátů uhlovodíků 
 
  podle způsobu odvození názvu 
     názvosloví triviální 
     názvosloví radikálově funkční 
     názvosloví systematické  



Příklady 
 
Triviální názvy vycházejí z původu nebo vlastností organických látek. 
Kyselina mravenčí nebo mléčná případně šťavelová mají název odvozený od 
jejich původu. Glykol, glycerol nebo glukóza jsou názvy odvozené od 
vlastnosti. Látky jsou sladké. Glykos= sladký. 
 
Radikálově funkční názvy se používají především u pojmenování derivátů 
uhlovodíků. Název je složen z pojmenování charakteristické skupiny a 
uhlovodíkových zbytků.  
Látku mající vzorec CH3COCH3 můžeme pojmenovat dimetylketon. Látka 
chemického vzorce CH3CH2OCH2CH3 je dietylether.     



Systematické názvosloví 
Základní pravidla vydává IUPAC Mezinárodní unie pro čistou a aplikovanou chemii. 
 
Název látky je tvořen uhlovodíkovými zbytky, hlavním řetězcem, typem vazeb, názvem 
charakteristických skupin včetně umístění.  Například látku níže uvedeného  vzorce 
bychom systematicky pojmenovali 
 
     2-metylbuta-1,3-dien 
      
 
Hlavní řetězec má čtyři uhlíkové atomy a odtud je to buta. Na druhém uhlíkovém atomu 
je uhlovodíkový zbytek metyl a z 1. a 3. atomu vycházejí dvě dvojné vazby tedy dien. 
 
   Tento kyslíkatý derivát by se pojmenoval   
   propa-1,2,3-triol nebo 1,2,3- trihydroxypropan neboť pro  
   pojmenování OH skupiny se používá předpona hydroxy nebo 
   koncovka -ol . 
 
 

CH2

CH2

CH3



Pravidla systematického názvosloví. 

1.Hlavní řetězec. 
a) Při pojmenování látky musíme nejprve najít hlavní řetězec.  
 U derivátů uhlovodíků je to ten jehož součástí je charakteristická skupina. 
 U cyklických uhlovodíků je to cyklus. 
 U acyklických nenasycených je to řetězec s největším počtem násobných vazeb.  
 U nasycených uhlovodíků je to ten, který má nejvíce atomů uhlíku- je nejdelší.  
b)   Pojmenování hlavního řetězce vychází z počtu atomů uhlíku v hlavním řetězci. 1 2 

 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 30 met – et– prop– but– pent– hex– hept– okt–non-
 dek-undek-dodek-eikos-triakont. U cyklických řetězců předřadíme předponu 
 cyklo. 

c)   Očíslování cyklu po směru hodinových ručiček. 
 Tak aby vazby měly co nejnižší čísla. 
 Uhlovodíkové zbytky měly co nejnižší čísla. 

 



     2. Uhlovodíkové zbytky 
 

a) Pojmenování zbytků je odvozeno od uhlovodíků z nichž vznikly odtržením jednoho 
vodíku. K názvu zbytku přidáme koncovku –yl. Například metyl, etyl, propyl, butyl. 
Můžeme se setkat i s rozvětveným zbytkem  CH3-CH-CH3 izopropyl nebo cyklickým  

  
   cyklopropyl, nenasyceným CH2=CH- vinyl, nebo aromatickým C6H5- fenyl. 
 
b)  Zbytky uvádíme v názvu před hlavním řetězcem podle abecedy. Při větším počtu 
 stejných zbytků předřazujeme jejich počet předponou. Například  dietyl, trimetyl   
 tetravinyl a tp. 
 
c) Polohu zbytku uvádíme číslem uhlíku v hlavním řetězci k němuž je zbytek připojen. 
 Každý zbytek musí mít uvedenu svoji polohu. Může se tedy stát, že se v názvu 
 objeví  3,3- dietyl….. znamená to, že na třetím uhlíku hlavního řetězce jsou dva 
 etylové zbytky.  



3. Násobné vazby 
 
a) Pojmenování vazeb v názvu provádíme přidáním koncovky k názvu hlavního řetězce. Pro 

jednoduché vazby -an, dvojné vazby –en, pro trojné vazby –yn.  
 

b) V případě většího počtu stejných násobných vazeb předřazujeme před koncovku jejich 
počet. Například koncovka –dien znamená dvě dvojné vazby, triyn tři trojné a tp. 
 

c) Pokud jsou v názvu vazby dvojné i trojné uvádíme v názvu dříve vazby dvojné. 
 

d) Polohu násobné vazby udáváme před koncovkou číslicí uhlíku z něhož vazba vychází. 
Například  but-1-en znamená, že z prvního uhlíku vychází jedna dvojná vazba.                   
Poloha každé násobné vazby musí být uvedena zvlášť. Například název buta-1,3-dien         
odpovídá dvěma dvojným vazbám v hlavním řetězci vycházejícím z prvního a třetího 
uhlíku.   

   



4. Vytvoření názvu 
 
a) Název je vytvořen v pořadí uhlovodíkové zbytky- hlavní řetězec- vazby (popřípadě 

charakteristické skupiny u derivátů) 
 

b) Mezi číslicemi se píší čárky. Mezi číslicí a slovem nebo slovem a číslicí se píší pomlčky. 
Například 3,4-dimetylpent-3-en-1-yn. 
 

c) Název posledního zbytku a název hlavního řetězce se spojuje do jednoho slova. 
Například 2-metylbuta-1,3-dien. 
 

d) Pokud pojmenovaní hlavního řetězce končí souhláskou a koncovka odpovídající 
počtu a pojmenování násobných vazeb začíná také souhláskou dává se za hlavní 
řetězec ještě –a. Například Buta- 1,3- dien ale but-2-en. 

 



Vzorce sloučenin.   
 
Pro zápis vzorců se používají racionální, konstituční, molekulové vzorce. Ve 
vzorci musí být dodržena čtyřvaznost atomu uhlíku. Ze vzorce by mělo být 
jasné pořadí atomů a vazeb v molekule. Racionalita se projeví v tom, že se 
nepíší jednoduché vazby mezi uhlíkem a vodíkem. V textech pro pokročilé se 
jde v racionalitě ještě dál. Například se vynechávají i jednoduché vazby mezi 
uhlíky. A dokonce se mohou se  vynechávat také značky uhlíku a vodíku. 
Vzorce pak chemii ani moc nepřipomínají.  
 
 
 
CH3-CH2-CH2-CH2-CH3   CH3CH2CH2CH2CH3 
 
 Pentan pokaždé trochu jinak. 

CH3

CH3



Zápis vzorce z  názvu. 
 

3,4-dimetylpent-3-en-1-yn 
 
1. Nejprve zapíšeme a očíslujeme uhlíky hlavního řetězce. 
 
 C1    C2     C3    C4    C5 
 
2. Potom zapíšeme vazby 
 
 C1 ≡ C2 – C3 = C4 – C5 

 

3. Dále připojíme zbytky 
 
 C1 ≡ C2 – C3 = C4 – C5 

                 │      │ 
                 CH3  CH3 
4. Nakonec doplníme atomy vodíku aby byla dodržena čtyřvaznost uhlíku. 
 C1H ≡ C2 – C3 = C4 – C5H3

 

                    │      │ 
                    CH3  CH3 
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  Anotace 

Nejprve se uvádějí různé typy názvosloví s příklady. Další 

snímky se zabývají základními pravidlly systematického 

názvosloví. Na konkrétních příkladech se vysvětluje jejich 

uplatňování při vytvoření názvu uhlovodíku ze vzorce. 

Závěrem je uveden podrobný postup napsání vzorce 

uhlovodíku z jeho názvu. 

  

 Metodický pokyn 

 

 

prezentace je určena jako výklad do hodiny i jako materiál 

určený   k samostudiu 
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