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Metodika názvosloví alkanů…
 Základní řetězec se zvolí tak, aby 

měl co největší počet uhlíků
 Čísluje se z té strany, kde se 

první postranní řetězec váže na 
uhlík s nižším číslem 

 V případě nerozhodnutí rozhoduje 
druhý postranní řetězec atd., v 
případě nerozhodnutí rozhoduje 
abecední pořadí postranních 
řetězců 



  

…metodika názvosloví alkanů…
 Postranní řetězce mají obecný název alkyl 

(koncovka - yl) a zapisují se v pořadí dle 
abecedy 

 U shodných jednoduchých postranních 
řetězců se používají předpony: di, tri, tetra, 
penta atd., které se při zařazování dle 
abecedy neuvažují. 

 U shodných rozvětvených postranních 
řetězců se používají předpony: bis, tris, 
tetrakis, pentakis atd.. 

 Rozvětvené postranní řetězce se zapisují do 
závorky, pro řazení dle abecedy je 
rozhodující první písmeno v závorce, to 
znamená, že se předpony uvažují).



  

…metodika názvosloví alkanů
 Postranní řetězce se zapisují před 

hlavní řetězec 
 U složených postranních řetězců 

se v závorce zapisuje postranní 
řetězec postranního řetězce před 
hlavní postranní řetězec.

 Sumární vzorec je CnH2n+2, lze ho 
pohodlně určit přímo ze vzorce 
(postup je jasně patrný z podrobných 
zápisů )



  

Předpony udávající počet



  

Zásady použití číselných termínů
 Číselný termín pro číslo 1 je "mono-" a pro 

2 je "di-", pokud stojí samostatné. 
 Ve spojení s jinými číselnými termíny je 

číslo 1 vyjádřeno "hen-" (kromě v 
"undeka-") a číslo 2 "do" (kromě v "dikta-" 
a "dilia").

 Po "dodeka-" (12) jsou složené číselné 
termíny tvořeny systematicky uváděním 
základních výrazů v opačném pořadí než 
jsou číslice z kterých se číslo skládá. 



  

Názvy a vzorce…
 řešení

  

            

             
 Nazvěte tento 

alkan



  

…názvy a vzorce…
 Nazvěte:  …a řešení:



  

Substituce radikálová

 mechanismus Sr



  

Substituce radikálová
 Halogenace propanu



  

…halogenace propanu: terminace

 



  



  

…halogenace propanu: terminace

 



  

Wurtzova syntéza

 Dle Wurtzovy reakce (1855) dochází 
k syntéze dvou uhlovodíků z 
halogenderivátu za pomoci sodíku.

 Velká reaktivita organosodných 
sloučenin je příčinou omezeného 
rozsahuWurtzovy reakce, protože 
ihned po svém vzniku reagují s 
přebytečným alkylhalogenidem.



  

Kolbeho elektrosyntéza

octan sodný -> ethan + oxid uhličitý + 
sodík



  

Étardova reakce

oxidace methylu na aldehyd:

Bonus: bromace alkanu animace

http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/alkanycj/applet/sr.gif


  

Hydrogenace a dehydrogenace
 alkeny <--> alkany
 cykloalkeny <-> cykloalkany



  

Názvosloví cykloalkanů…
Existují dvě základní varianty

a) jako hlavní řetězec se bere alkan 
(méně obvyklé, především tehdy, 
pokud je v uhlovodíku více cyklů) - dále 
postup jako u alkanů 
b) jako hlavní se bere cyklus (velmi 
časté, vždy se používá, pokud je cyklus 
jeden, v případě více cyklů se bere jako 
hlavní ten větší)

http://www.jergym.hiedu.cz/%7Ecanovm/alkanycj/nasycene/alkanyme.htm


  

…názvosloví cykloalkanů…
 Základem názvu je cykloalkan
 Uhlík s prvním postranním řetězcem 

má vždy číslo jedna. 
 Čísluje se tak, aby se druhý postranní 

řetězec vázal na uhlík s co nejnižším 
číslem 

 v případě nerozhodnutí rozhoduje třetí 
postranní řetězec atd., 

 v případě nerozhodnutí rozhoduje 
abecední pořadí postranních řetězců 



  

…názvosloví cykloalkanů…
 Postranní řetězce mají obecný název alkyl 

příp. cykloalkyl (koncovka - yl) a zapisují se 
v pořadí dle abecedy 

 U shodných jednoduchých postranních 
řetězců se používají předpony: di, tri, tetra, 
penta atd., které se při zařazování dle 
abecedy neuvažují. 

 U shodných rozvětvených postranních 
řetězců se používají předpony: bis, tris, 
tetrakis, pentakis atd..

 Rozvětvené postranní řetězce se zapisují do 
závorky, pro řazení dle abecedy je 
rozhodující první písmeno v závorce, to 
znamená, že se předpony uvažují.



  

…názvosloví cykloalkanů
 Postranní řetězce se zapisují před 

hlavní řetězec, u složených 
postranních řetězců se v závorce 
zapisuje postranní řetězec 
postranního řetězce před hlavní 
postranní řetězec.

 Sumární vzorec je CnH2n+2-2. (počet 
cyklů)

 Lze ho pohodlně určit přímo ze vzorce



  

Cykloalkany: praktická ukázka…
 vzorec  …a jeho název



  

…cykloalkany
 Vzorec…  …a název


