
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chemie 9.A,B  

Plán výuky na období 11.5. – 15.5.2020 

 

Ahoj studenti, posílám k opsání druhou kapitolu, Alkoholy a 

Fenoly.  

Alkokol poznám tak, že se jeho vzorec skládá z uhlíků, vodíků 

a skupiny OH! Princip dělání vzorečků je stejný jako u 

halohenderivátů = seberu vodík a dám místo něj OH. Všude, 

kam chci dát OH, musím sebrat vodík..něco za něco, nemůžu 

jen přidávat, bylo by to víc vazeb než 4!..číslo 4 pořád platí, 

nesmí být z uhlíku ani víc, ani míň. 

Alkoholy podle názvu poznám tak, že je v názvul koncovka ol. 

Jakmile to končí ol...je to nějaký alkohol. Což neznamená, že je to 

pitnééé!!!!! Není to pitnééé!!! Pitný je jen čistý ethanol, žádný 

jiný!  

Anebo je v názvu přímo slovo alkohol, obě možnosti jsou 

správné a obě se používají...i v televizi můžete slyšet obě. 

Fenol je jen jeden jediný a vypadá jak vypadá, musím si ho 

zapamatovat. 

Doporučuji shlédnout následující dvě videa;-) 

https://www.youtube.com/watch?v=nYbcoFRyUI0 

https://www.youtube.com/watch?v=wVjNeaCoJi0 

Dotazy na slovackova@9zszlin.cz  

Mějte se hezky, hezky studujte 

https://www.youtube.com/watch?v=nYbcoFRyUI0
https://www.youtube.com/watch?v=wVjNeaCoJi0


    

vznikají výměnou atomu vodíku za 

skupinu (OH) 

 

OH = tzv.hydroxylová skupina 

 

1 OH             1 vodík 
 

 

            alkoholy (-OH na lineárním řetězci) 

          fenoly     (-OH na benzenovém jádře) 

2) Hydroxyderiváty 



a) Alkoholy 
 

- v názvu zakončení  -ol   (methanol) 

------------------------------------------------------ 

methanol  (methylalkohol) 

  CH4            CH3 - OH 
methan 

bezbarvá hořlavá kapalina, výrazného zápachu 

prudký jed - jeden velký panák = potíže se    

     zrakem → oslepnutí → smrt 

otrava hrozí u podomácku pálené slivovice 

(neúmyslná chyba během neodborné destilace) a 

u pančovaného alkoholu 

použití – rozpouštědlo, výroba plastů 

 



ethanol  (ethylalkohol, líh) 

CH3 – CH3                CH3 - CH2 - OH 
   ethan 

bezbarvá hořlavá těkavá kapalina, 

charakteristické aroma 

 

Vznik ethanolu 

 

kvašením ovocných cukerných roztoků – 

kvasinky uchycené na ovoci požírají z 

rozmačkaného ovoce cukr a přeměňují ho 

na ethanol a CO2 (princip kynutí těsta) 

poté se alkohol z kvasu oddestiluje  



Použití 

alkoholické nápoje – v malém množství 

působí povzbudivě, ve větším jako 

nervový jed, otrava alkoholem, ničí 

mozkové a jaterní buňky (cirhóza jater) 

     - cca 5 ‰ způsobuje bezvědomí a smrt 

 

technické účely – technický líh 

(tzv.denaturovaný) – obsahuje jedovaté 

příměsy, nelze pít!!! 

 

leštící prostředky – např.Okena apod. 

desinfekční a zahřívací léky –Stopangin 

Alpa aj. 

 



ethylenglykol (ethan–1,2–diol, glykol) 

CH3 – CH3               CH2OH - CH2OH 
   ethan 

nemrznoucí směs do chladičů aut 

(např.Fridex) 

 

Prudký jed!!! – pozor na požití zvířaty a   

      dětmi! 

 

surovina k výrobě plastů 



glycerol (propan–1,2,3–triol, glycerin) 

          CH2OH - CHOH- CH2OH 

 
    

kapalina, slabě jedovatý  

Použití:  

hydratační krémy, mýdla, do zubních 

past, žvýkaček, e-cigarety aj. 

 

potravinářství – E 422  

 

surovina k výrobě plastů 

 

nitroglycerin je základní složka dynamitu 



b) Fenoly 
 

- OH na benzenovém jádře 

------------------------------------------------------ 

fenol  (benzenol) 

 

 
   

bezbarvý, krystalický, jedovatý, leptavý 

 

nemocniční zápach – používán jako desinfekce 

chirurgických nástrojů 

 

výroba léčiv, herbicidů 

 

OH  
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