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CHEMICKÉ LÁTKY - 
SMĚSI 



Dělení látek 

Sloučeniny 

Směsi 
Chemické látky 

(chemická 
individua) 

Prvky 

vodík, kyslík 
uhlík, kyslík 

voda 
oxid uhličitý 

mořská voda 
(voda a 

rozpuštěné 
soli) 

vzduch (dusík, 
kyslík, oxid 
uhličitý, …) 



Směsi nejsou jen záležitostí chemie.  
Připravujeme je denně jako pokrmy.   

SMĚSI 

SMĚSI jsou látky složené ze dvou nebo  
  více složek. 



Dělení směsí 

Směsi 
STEJNORODÉ = 

homogenní  

Směsi 
RŮZNORODÉ 
= heterogenní 

Směsi rozdělujeme podle velikosti částeček 
jednotlivých složek na: 

Směsi 
KOLOIDNÍ 



Stejnorodé směsi 

Velikosti částeček jednotlivých složek 
roztoku je tak malá, že je nelze rozlišit ani 

pod mikroskopem. 

pevné 

plynné  

kapalné 

barevné 
sklo 

bronz vzduch 

mořská 
voda 

sirup 



Koloidní směsi 

Velikosti částeček jednotlivých složek roztoku je 
tak malá, že je nelze rozlišit ani pod mikroskopem, 

ale jsou větší než u směsí stejnorodých. 

vaječný 
bílek 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Chicken_egg01_monovular.jpg


Různorodé směsi 

Jednotlivé složky směsi můžeme rozlišit okem nebo 
mikroskopem. 



 
 
1) mlha - kapalina rozptýlená v plynu 
2) dým - pevná látka rozptýlená v plynu 

Různorodé směsi 

SUSPENZE = pevná látka rozptýlená v kapalině 

EMULZE = kapalina rozptýlená v kapalině 

PĚNA = plyn rozptýlený v kapalině 

TUHÁ PĚNA = plyn rozptýlený v pevné látce 

AEROSOLY = pevné a kapalné částice v plynu  



SUSPENZE = pevná látka rozptýlená v kapalině 

drcená křída 
+ voda 

bramborový 
škrob + voda 

písek a voda 

příklady suspenzí: 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=VCeswbV_ZtsqQM&tbnid=HbmuFkibTSi3HM:&ved=0CAUQjRw&url=http://zdravejist.blogspot.com/2012/03/jak-nahradit-vajicko.html&ei=NNw4UpamD4aTtQbTjoCQCQ&bvm=bv.52164340,d.d2k&psig=AFQjCNFlcnYvWk8syiW2zuEoUYOZdsw1dQ&ust=1379544483860706


EMULZE = kapalina rozptýlená v kapalině 

příklady emulzí: 

olej + voda 

ropa a voda 

mléko 

benzín + voda 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=mB810Jj2UxlnIM&tbnid=zHQKQI0NkE3adM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.nakupdomu.cz/potraviny/ostatni-suroviny-604/oleje-a-tuky/lukana-slunecnicovy-olej-1-l.html&ei=tNk4Upq8CYKRtQbwsIDgBA&bvm=bv.52164340,d.bGE&psig=AFQjCNEdvA4gMWrPIvd-Kx6V4Ii7tiqpww&ust=1379543830019298
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=90nmOlsg4Q2qXM&tbnid=VXKWISnmqZtCLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.elastik.sk/?riedidla-a-chemicka-vyroba&ei=bNo4UvLxDIbctAaLt4CwDg&bvm=bv.52164340,d.bGE&psig=AFQjCNFoUN54RttASMAxLJ02jqP6fOjAfg&ust=1379544036231456


PĚNA = plyn rozptýlený v kapalině 

příklady pěny: 

mýdlová pěna 

vzduch v 
saponátu 

šlehačka z 
tlakové láhve 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=KLjmwc4HV6dW2M&tbnid=WudDWzvqDOIvtM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.velkoobchod-stepan.cz/saponaty-cistice-lestenky/prostredky-na-myti-kuchyne-a-nadobi/myti-nadobi/?orderer[product_name]=asc&ei=ktc4UtiOKIjRtQb6pIHgBw&bvm=bv.52164340,d.bGE&psig=AFQjCNHCGNd-s2LYDKP2W8vA5zn3ggqLsA&ust=1379543302399601


TUHÁ PĚNA = plyn rozptýlený v pevné látce 

polystyren 

pemza 

příklady tuhé pěny: 

obr. 1 

obr. 2 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Styropian.JPG
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Lanzarote_-_stones_of_a_wall_-_pumice_stone.jpg


AEROSOLY = pevné a kapalné částice v plynu  

mlha 

dým 

příklady aerosolů: 
obr. 3 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Papierosa_1_ubt_0069.jpeg


Spoj šipkou směs a její 
charakteristiku.  

Úkol č. 1  



suspenze •plyn v kapalině 

emulze •pevná látka v plynu 

pěna •plyn v pevné látce 

mlha 
•dvě kapaliny, které se 

nemísí 

dým •kapalina v plynu 

pevná pěna •pevná látka v kapalině 



suspenze •plyn v kapalině 

emulze •pevná látka v plynu 

pěna •plyn v pevné látce 

mlha 
•dvě kapaliny, které se 

nemísí 

dým •kapalina v plynu 

pevná pěna •pevná látka v kapalině 
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