
Čo je chemická väzba? 

Prijateľnejšie: chemická väzba ako efekt, ktorý spôsobuje, že atómy 
sú spájané do stabilnej štruktúry s definovanými (a unikátnymi) 
fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami. 

Tvrdenie: chemické väzby sú to čo drží atómy 
spolu tak, aby vytvárali komplikovanejšie 
agregáty, ako sú molekuly a rozsiahle 
(kondenzované) systémy.

Dôležité 1: chemická väzba sa vyskytuje vtedy, ak sú elektróny
(jeden alebo viac) súčasne priťahované aspoň k dvom jadrám. 

Dôležité 2: chemická väzba medzi dvomi atómami vzniká ak má 
výsledné usporiadanie jadier a elektrónov nižšiu celkovú energiu
ako je celková energia izolovaných atómov.



Niektoré parametre geometrickej štruktúry molekúl

dĺžka väzby

väzbový uhol 

Molekuly nie sú statické!

spriemernené

8



Energia väzby: práca, ktorú je potrebné dodať na úplné 
oddelenie dvoch atómov spojených chemickou väzbou.

Krivka potenciálnej
energie

PotenQal energy 
curve (PES)

Energia väzby



Povrchy potenciálnej energie
E=E(R1,R2,R3 …)         RA – koordináty atómu A 



Chemická väzba

vedecký model:

pomôcka pre vysvetlenie 
pozorovaných javov

Chemická reakcia: spájanie, preskupovanie atómov

chemická väzba: efekt, ktorý spôsobuje, že atómy sú spájané do 
štruktúry

pomôcka pre predpovede
molekúl,vlastností, ...

Modely chemickej väzby

klasické kvantovo-mechanické



Klasické modely chemickej väzby

v pozadí elektrostatické úvahy

polárna
kovalentná

δ- δ +

iónová väzba- + kovalentná väzba

Walther Kossel, 1915, Nemec Gilbert Newton Lewis, 
1916, USA

K+ F-

[Ar]  [Ne]
elektrónová konfigurácia
vzácnych plynov

F FF2

KF



H–C≡N

Kovalentná väzba - Lewisov model

Spoločná elektrónová dvojica – jednotka kovaletnej väzby

H . H.

Počet  zdieľaných elektrónových dvojíc – väzbovosť
H:H H–H

H C N(1s)1 [He](2s)2 (2p)2 [He](2s)2 (2p)3 

väzbovosť:  H: 1 C: 4    N: 3

neväzbový elektrónový pár

Elektrónové štruktúrne vzorce



oktetové pravidlo

nepostačuje
s d a f
orbitalmi
sa väzbovosť 
zvyšuje

valenčná elektrónová 
konfigurácia vzácnych 
plynov [ ]

[He]

+ 1 elektrón

hypervalentné
štruktúry



O3

Experiment O-O: 128 pm

148 pm O-O and 121 pm O=O

Rezonancie 

rezonančné štruktúry



štvoritá Re::::Re    [Re2Cl8]2– 1964   F. A. Copon

päťnásobná Cr:::::Cr    RCrCrR (R=organic group) 2005   P. Power

šesťnásobná W::::::W   W2 2006  B. Roos,  et al. 

O       +   O O  O

jednoduchá

dvojitá

trojitá

Násobné väzby



Väzbové energie v kJ/mol



1. Určíme celkový počet valenčných elektrónov v molekule alebo ióne.
2. Zapíšeme symboly atómov v očakávanom poradí a najprv z hľadiska 

väzbovost „nasýtme“ koncové atómy. Maximálny počet elektrónov v okolí 
koncového atómu je 2 pre H,He, a 8 atómy 2. periódy.

3. Ak centrálny atóm nedosiahol oktet a ak sú na koncových atómoch 
k dispozícii voľné elektrónové páry (alebo neväzbové elektróny), umožníme 
týmto voľným elektrónovým párom vytvoriť násobné väzby s centrálnym 
atómom.

4. Ak existuje viacero možných Lewisových štruktúr danej molekuly, vyberieme 
štruktúru (prípadne štruktúry) s nízkymi formálnymi nábojmi na atómoch (0, 
±1), pričom zápornejší náboj bude na atóme s vyššou elektronegatvitou (χp).

Zásady pre vytváranie
elektrónových štruktúrnych vzorcov 

Formálny náboj: elektrický náboj na danom atóme ak väzbové  
elektróny rovnomerne rozložíme medzi zúčastnených susedov:
for. náboj = valen. el. - neviazané el. – ½ väzbové el.



Príklady:

SCN-
S=C=NS-C≡N S ≡ C-N

χp (S)=2.58       χp (C)=2.5      χp (N)=3.04

+1

O
N|

O

H

kyselina dusitá

0

00

kyselina sírová

+2

-1

Oxidačné číslo: elektrický náboj na danom atóme ak väzbové  
elektróny prisúdime elektronegatívnejšiemu prvku



kovalentná väzba - Lewisov model 

nevysvetľuje podstatu „väzbových“ orbitalov 

„skryte“ pracuje s lokalizovanými (nezmenenými) 
atómovými orbitalmi

nevysvetľuje geometrickú štruktúru molekúl

limitácia na dvojcentrové väzby

20



Lewisov model nevysvetľuje štruktúru!
VSEPR model – 1940 Nevil V. Sidgwick a Herbert M. Powell

– 1960 Ronald Gillespie
Valence-Shell Electron-Pair Repulsion 

oblasť vysokej elektrónovej hustoty

väzba neväzbový pár

pravidlo:  násobná väzba je jednou oblasťou

geometrickú štruktúru určuje repulzia týchto oblastí !

pravidlo:  možno použiť ľubovoľnú z rezonančných
elektrónových štruktúr



Oblasti s 
vysokou 
hustotou

najvýhodnejšie
usporiadanie

2 lineárne

3 trigonálne 
planárne

4 tetraedrické

5 trigonálna 
bipyramída

6 oktaedrické

VSEPR (pseudo)štruktúry

22



Predpoveď tvaru molekúl typu AXnEm

A-centrálny atóm; X-ligand; E-voľný el. pár

-repulzia: LP-LP > LP-BP > BP-BP 
-LP obsadzujú najväčšie pozície (napr. ekvatoriálne v trigonálnej 
bipyramíde) 

-ak sú všetky pozície ekvivalentné (napr. v oktaédri, potom LP sa 
postupne obsadzujú do trans pozícií voči sebe) 

-dvojité väzby zaberajú viac priestoru ako jednoduché väzby; BP k 
elektronegatívnejším substituentom zaberajú menej priestoru 
než BP k elektropozitívnejším substituentom.  

LP=E (lone pair); BP- väzbový pár (bonding pair)
Xn + Em = SN (sterical number, stérické číslo)



AX3

AX2E

trigonálna

štruktúrapseudoštruktúra

trigonálna (lomená)
trigonálna



AX3E

trigonálna (lomená)
AX2E2

pseudoštruktúra štruktúra

tetraéder trigonálna 
pyramída

H2O



štruktúrapseudoštruktúra

trigonálna bipyramída

AX4E

AX3E2

tvar T

lineárna

AX2E3

hojdačka
(see-saw)



štruktúrapseudoštruktúra

oktaéder

AX4E2

AX5E

tetragonálna pyramída

štvorec, štvorcová štruktúra



štruktúrapseudoštruktúra

AX6E1

AX7E0

pentagonálna bipyramída

IF7

pentagonálna pyramída

IOF5
2-

AX5E2

planárna pentagonálna
štruktúra 

XeF5
-



štruktúrapseudoštruktúra

AX8E0

tetragonálna (štvorcová) antiprizma

IF8
-

pohľad zhora

ReF8
-



Modely chemickej väzby

klasické kvantovo-mechanické

iónová väzba- +

kovalentná väzba
Lewisov model

model hybridných orbitalov

teória molekulových orbitalov

elektrostatcké úvahy

Geometria, VSEPR

teória kryštálového poľa

teória valenčných väzieb

teória ligandového poľa
30



Prečo nestačia atómové orbitaly ...

H•    Be •H: H–Be–H

at. orbitaly Be

?

základný stav excitovaný stav

at. orbitaly Be

BeH H

?

31



Teória hybridných orbitalov (1928-)
Linus Pauling (USA, 1901-1994) 
najznámejší americký chemik 20. storočia,
Nobelova cena za chémiu 1954,
za mier 1962

hybridné orbitaly - princíp atómové orbitaly sa 
kombinujú

BeH2

Be základný 
stav

Be excitovaný 
stav

Be viazaný 
stav

H H

32



atómové orbitaly (vlnové funkcie) sa kombinujú

2s
2p sp

2s+2p

-+

+-

+ -

+-

2s 2p sp

2s-2p

33



Kovalentná väzba ako prekryv atómových 
a/alebo hybridných orbitalov

atóm A atóm B

väzbovo účinný prekryv

EA EBEAB

Ev =EAB-EA-EB

energia kovalentnej väzby, väzbová energia

kJ/mol,    eV ~ x .102 kJ/mol
34



Kovalentná väzba ako prekryv atómových 
a/alebo hybridných orbitalov

atóm A atóm B

jednoelektrónová väzba H2+

atóm A
prázdny orb. 

atóm B 
el. pár

donorakceptor

donorno-akceptorná väzba
35



Typ väzby podľa symetrie prekrývajúcich sa orbitalov

A B

σ väzba – rotačná symetria

π väzba – nodálna rovina
pozdĺž väzby

p-p

d-p

x-x 
y-y
z-z

d-d

xy-x 
xy-y
xz-z
xz-x
yz-y
yz-z

xy-x y
xz-xz
yz-yz

36



Typ väzby podľa symetrie prekrývajúcich sa orbitalov

δ väzba – 2 nodálne roviny
pozdĺž väzbyd-d

φ väzba –
3 nodálne roviny
pozdĺž väzby

f-f

37



Lineárna (digonálna) väzbovosť
sp hybridné orbitaly

2s

1s

2pz

1s

H H

1s1s

Be

BeH2

VSEPR
rovnako 
predpovedá 
lineárnu 
štruktúru

sp hybridizácia na centrálnom atóme
lineárna 
štruktúra
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Trojuholníková (trigonálna) štruktúra
sp2 hybridné orbitaly

BF3

B v BF3

F    F    F

planárna
štruktúra
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Tetraedrická štruktúra
sp3 hybridné orbitaly

CH4

< HCH 109.5)

40



Tetraedrická štruktúra
sp3 hybridné orbitaly

CH4

C  v  CH4

H H    H    H

41



Tetraedrická štruktúra, sieťovanie, reťazenie
sp3 hybridné orbitaly 

sp3 sp3

+

42



sp3 hybridné orbitaly, voľné elektrónové páry 

v

v 

Neekvivalentná hybridizácia
43



Štruktúra: trigonálna (trojboká)  bipyramída
sp3d  (dsp3)  hybridné orbitaly

s+px+py+pz+dz²  (n)
ak sú energie s, p, d  blízke 

5 (sp3d)

PCl5

dsp3 dz² (n-1) +s+px+py+pz

P:

3s           3p                       3d

P  v  PCl5
sp3d

Cl

44



trigonálna bipyramída

sp3d hybridy

s voľným elektrónovým párom:

ekvatoriálne polohy

axiálne polohy



Štruktúra: oktaéder (osemsten)
sp3d2 (d2sp3)  hybridné orbitaly

s+px+py+pz
+dx²-y² +dz²

ak sú energie s, p, d  blízke 

6 (sp3d2)

SF6

(n) (n-1) 6 (d2sp3)

S  v  SF6
sp3d2

F

S:

3s           3p                       3d

46



Oktaédrická koordinácia

sp3d2 /  d2sp3

SF6 Fe(H2O)6
3+

komplexy 
prechodných 
prvkov

s voľnými elektrónovými pármi



d3s, sd3: tetraéder         dsp2, sp2d: štvorec

[PtCl4]2–

Pt

5d 6s 6p

Pt2+

dx²-y²+s+px+py

dsp2

VSEPR zlyháva!
48



Táto prezentácia/prednáška je študijný materiál chránený autorskými
právami, ktorý je určený výhradne pre študentov Fakulty Univerzity
Komenského na študijné účely.
Neoprávnené nakladanie s obrazovo-zvukovým, obrazovým, zvukovým
alebo iným záznamom tejto prezentácie/prednášky, alebo jej časti, vrátane
neoprávnených úprav, a ich ďalšie nedovolené šírenie, či poskytovanie
neoprávneným osobám akýmkoľvek spôsobom sa bude považovať za
porušenie vnútorného predpisu č. 16/2017 Etický kódex Univerzity
Komenského v Bratislave v znení neskorších dodatkov („Etický kódex
UK“) a bude mať za následok vyvodenie právnej zodpovednosti.
Podľa povahy a intenzity protiprávneho konania študenta a ďalších
okolností, môžu byť prípady porušenia Etického kódexu UK spojené
s vyvodzovaním právnych dôsledkov voči študentovi v akademickej,
trestnoprávnej, občianskoprávnej alebo disciplinárnej rovine.“

Právna informácia



Teória molekulových orbitalov (MO)

lokálne orbitaly globálne orbitaly

MO-LCAO
Linear Combination of Atomic Orbitals

Epithio-cycloallin

elektróny nie sú „lokalizované“

N
ψi = Σ cmiφm i=1,N

m=1

MO AO

číslo – váha (dôležitosť)
m-tého AO v i-tom MO

viaccentrové,  delokalizované väzby 50



ψi = Σ cmiφm i=1,N
m=1

N

Maximálne toľko MO ako AO!

diskrétne hladiny energie pre ψi (MO) 

rovnaká energia pre rôzne ψi degenerácia 
degenerované orbitaly

Výstavbový princíp analogický ako v atómoch

Pauliho princíp a Hundovo pravidlo
51



Molekulové orbitaly v dvojatómových molekulách

atóm A atóm B

+ ++

väzbový MO

+-- +

protväzbový MO
(antväzbový) *

sA+sB

sA-sB

σ

σ*
E
n
e
r 
g
i
a

sB

sA energetický
diagram
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Molekulové orbitaly v dvojatómových molekulách

atóm A atóm B

σ*- + - +

pz
A pz

B+

z

σ- + + -

pz
A pz

B-

+
-

-

px
A px

B

+

-

πx*

+ +

- -

px
A px

B+

πx

y→πy y→ πy*
- +

pz
A s B+

+

-
σ
σ*

px
A s B+- 0

+

-
+
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Molekulové orbitaly všeobecnejšie u molekúl so stredom 
symetrie

σg

+

+

-

-

+

πg

ak σ(x,y,z)= σ(-x,-y,-z)
π(x,y,z)= π(-x,-y,-z) „gerade“

+ --

σu

-

+

-

+
πu

„ungerade“

+ +-

ak σ(x,y,z)= -σ(-x,-y,-z)
π(x,y,z)= -π(-x,-y,-z)

-



Molekulové orbitaly v H2
+, H2, He2

+, He2

1s1s

1s1s

energia väzby je
v kJ/mol 

väzbový poriadok:
0.5(Σev- Σ e*)

ev-> e vo väzbovom MO

e*-> e v protiväzbovom MO

1s1s

1s1s
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Molekulové orbitaly homonukleárnych diatomík

porovnaj

56

E
N
E
R
G
I
A
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E
N
E
R
G
I
A
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BeH2 H2O
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Máme teda zabudnúť na hybridizáciu???
NIE!

60

s

H H

s

p

Be

BeH2

px, py

σsp-s

σsp-s*

ekviva-
lentné 
možnosti

lokalizované o. delokalizované o.

sp
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dvojná väzba medzi uhlíkmi pri sp2

trojná väzba medzi uhlíkmi pri sp
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násobné väzby 
medzi rôznymi 
atómami

O=C=O
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delokalizované π-väzby

vytvoria sa 4 rôzne π-MO



delokalizované π-väzby

konjugovaný π-systém

... C – C = C – C = C ...

ekvivalentné
štruktúry

väzbový 
poriadok 1.5



delokalizované π-väzby

konjugovaný π-systém - kumulény



delokalizované π-väzby

vytvorí sa 6 rôznych π-MO

benzén - aromatický kruh

väzbové protiväzbové



Táto prezentácia/prednáška je študijný materiál chránený autorskými
právami, ktorý je určený výhradne pre študentov Fakulty Univerzity
Komenského na študijné účely.
Neoprávnené nakladanie s obrazovo-zvukovým, obrazovým, zvukovým
alebo iným záznamom tejto prezentácie/prednášky, alebo jej časti, vrátane
neoprávnených úprav, a ich ďalšie nedovolené šírenie, či poskytovanie
neoprávneným osobám akýmkoľvek spôsobom sa bude považovať za
porušenie vnútorného predpisu č. 16/2017 Etický kódex Univerzity
Komenského v Bratislave v znení neskorších dodatkov („Etický kódex
UK“) a bude mať za následok vyvodenie právnej zodpovednosti.
Podľa povahy a intenzity protiprávneho konania študenta a ďalších
okolností, môžu byť prípady porušenia Etického kódexu UK spojené
s vyvodzovaním právnych dôsledkov voči študentovi v akademickej,
trestnoprávnej, občianskoprávnej alebo disciplinárnej rovine.“

Právna informácia



Polárna väzba

δ+                    δ-

Elektrický dipól ! dipólový moment

μ = q . r

(q)

68



Polárna väzba – MO molekuly HF

AO - H
2s

69

AO - FMO - HF
2s

1s

2pz   2py   2px

2py   2px

σ

σ* Blízkosť σ a pz

polarita 



Dipólový moment 

μ = q . r+q -q
presun q

r

Konvencia:      smer μ od –q k +q
Jednotka (SI sústava): C m
bežne používaná – Debye: 1 D = 3.335 64×10-30 C m
Q+ … Q- +- abs. j. elst. 1Å (~10-10 m) 

Označovanie v el. štruktúrnych vzorcoch: smer presunu q

H→ F| ←|Cl Br| <=C=>OO



Dipólový moment

71

μ=0

viacatómové nelineárne molekuly

lineárne molekuly

μ=0
stredovo symetrické

μ ≠ 0 μ ≠ 0
NH

nesymetrické

μi sa kompenzujú
μ=0 (nepolárne)

výsledný dipól:
vektorový súčet 
μ väzieb

μi sa nekompenzujú
μ ≠ 0
(polárne)



Príčiny vzniku dipólového momentu
Prekryv orbitalov s rozdielnymi polomermi

Oblasť prekryvu

!

Presun náboja do “voľných” orbitalov 
na iných atómoch a p.

Rozdielna elektronegativita atómov

72



Elektronegativita (χ) 

schopnosť atómov pútať elektróny vo väzbách 

Nie je priamo merateľná veličina!

Súvisí s IP, EA a Zeff (pre valenčné elektróny)

Rôzne postupy kvantifikácie: 

L. C. Pauling (1932)
R. S. Mulliken (1934-35) – aritmetický priemer IP+EA
A.L. Allfred & E. G. Rochov (1958) – závislosť od Zeff
Leland C. Allen (1989) – priemerná energia val. elektrónov
S. Noorizadeh & E. J. Shakerzadeh (2008) - elektrofilicita



Elektronegativita podľa Paulinga (χp) 

Disociačné energie väzieb AB, AA, BB 
(-energia väzby)

χp(H) =2.2 (pôvodne 2.1)

Fr:  0.7 F:  3.98

elektropozitívne        prvky     elektronegatívne
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Fr:  0.7 F:  3.98

elektropozitívne        prvky     elektronegatívne
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Periodicita χp

F

Fr

Ga

Ge

Al

Si

kontrakcia d-bloku

O
N
C
B
Be
Li
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kontrakcia d-bloku

15.4

19.6

13.0

17.4

11.8

12.6

11.1

12.2

v    pm



Iónovosť kovalentnej väzby

Polarita väzby A-B Δχp(B,A) =χp(B)- χp(A)

Kvantitatívne:             viacero korelácií

L. Pauling (pre jednoduchú väzbu):

Δχp 0.4 0.8 1.2 1.7 2.0 2.6 3.2

(%) 4 15 30 50 63 82 92
podiel iónovosti kovalentnej väzby

neexistencia „čisto“ iónovej väzby v molekulách

„kovalentná väzba“ > 50 < „ionová väzba“



Formálny náboj na atóme:

elektrický náboj na danom atóme ak väzbové  elektróny 
rovnomerne rozložíme medzi zúčastnených susedov:
for. náboj = valen. el. - neviazané el. – ½ väzbové el.

pomôcka pri výbere Lewisovej šruktúry molekuly/iónu:
1. (nie absolútne): najmenšie f. náboje
2. (nie absolútne): zápornejší náboj na atóme s vyššou χp

Príklad: 
SCN-

S=C=NS-C≡N S ≡ C-N

χp (S)=2.58       χp (C)=2.5      χp (N)=3.04

+1



Oxidačné číslo:

elektrický náboj na danom atóme ak väzbové  elektróny 
prisúdime elektronegatívnejšiemu prvku

formálny náboj aj oxidačné číslo: extrémy

-II         IV        -II

II              -II

-IV, -III ... 0, I, II ... VIII

oxidácia

Formálny náboj vs. oxidačné číslo:

redukcia
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Paradoxy „iónovej“ väzby

Stratil katión elektrón?

kovaletný polomer iónový polomer
(v LiF)
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Blízkosť k elektrónovej konfigurácii vzácneho plynu [X]

Nízke ionizačné energie:   [X]ns1 [X]ns2

alkalické kovy: Na: [Ne]3s1 → Na+: [Ne]+e-

kovy alkalických zemín: Mg:[Ne]3s2→ Mg2+: [Ne]+2e-

IP(1) < IP(2)

kationo-
tvorné

Vysoké elektrónové afinity:
halogény:  Cl:[Ne] 3s23p6 + e- → Cl-: [Ne]
chalkogény:  O:[Ne] 3s23p5 + 2e- → O2-: [Ne]
EA(1) > EA(2)

aniono-
tvorné

2. EA záporná – nutná stabilizácia iónu v prostredí

Vhodné podmienky pre vznik iónov



Vhodné podmienky pre vznik iónov

Blízkosť k elektrónovej konfigurácii ns2p6d10

(pseudovzácny plyn)

skupina 11 a 12 (Cu, Ag, Au, Zn, Cd, Hg)
skupina 13 a 14 od 4. periódy (Ga, In, Tl, Ge, Sn, Pb)

Stabilizácia inertným párom: 
napr. Tl [Xe]5d106s2p1 → Tl+ [Xe]5d106s2 → Tl3+ [Xe]5d10

Menej stabilné sú vo všeobecnosti ióny s el. konfiguráciami:
[X]nd1 ….. [X]nd9
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Stabilita iónov - sumár

elektrónová konfigurácia vzácneho plynu

inertný pár nad konfiguráciou 18 elektrónov 

18 elektrónová konfigurácia: ns2p6d10

nepravidelné konfigurácie: nd1 .... nd9
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Ďalšie faktory 

Dostatočne rozdielne elektronegativity

polomer atómu
(protónové číslo v rámci periódy)

anionotvornosť

kationotvornosť

26Fe3+  >  27Co3+ >  28Ni3+

26Fe2+  <  27Co2+ <  28Ni2+
preferenciapreferencia


