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KINETICKÁ TEORIE 

LÁTEK 

Zpracoval: ing. Ivan Števula 



Základní pojmy 

 objasňuje strukturu a vlastnosti látek  

 vzájemné působení atomů, molekul a iontů 

 

Tři experimentálně ověřené poznatky: 

1. Látky se skládají z částic – molekul, 
atomů nebo iontů. 

2. Molekuly, atomy a ionty jsou neustále v 
neuspořádaném pohybu. 

3. Částice látky na sebe navzájem působí. 

 



Základní pojmy 

1. Látky se skládají z částic – molekul, 

atomů nebo iontů. 

 Mezi částicemi jsou mezery – nespojitá 

struktura látky 

 



Základní pojmy 

2. Molekuly, atomy a ionty jsou neustále v 

neuspořádaném pohybu. 

 Tepelný pohyb 



Základní pojmy 

3. Částice látky na sebe navzájem působí. 

 Odpudivé, přitažlivé síly 

 Elektromagnetické povahy 

 



Tepelný pohyb částic 

 Difuze - samovolné pronikání částic jedné 
látky mezi částice látky druhé 

 Transfuze – difuze dvou různých plynů 
stěnami nebo blánami, s různou rychlostí 

 Osmóza – difuze kapalin přes 
polopropustnou překážku (membránu) 

 Brownův pohyb – nepřetržitý  

    a chaotický pohyb drobných částic 

    v tekutinách 



Mechanické vlastnosti 

 Nepřihlížíme k částicové struktuře 

 Spojité prostředí - kontiunuum 



Modely struktur látek 

1. Plynná látka 

 Molekuly se skládají z jednoho nebo 

několika atomů, mají různé tvary a rozměry. 

 Pohybují se v různých směrech a různě 

velkými rychlostmi. 



Modely struktur látek 

2. Kapalná látka 

 Molekuly jsou k sobě přitahovány 

sousedními molekulami. 

 Vzájemné působení molekul není silné. 

 Výměna místa molekul. 



Modely struktur látek 

3. Pevná látka 

 Většina je složena s pravidelným 

uspořádáním částic. 

 Krystalová struktura. 

 Amorfní látky. 



Pevná látka 

1. Krystalické (monokrystaly, polykrystaly) 

 Pravidelné uspořádání částic 



Pevná látka 

2. Amorfní 

 Uspořádání částic je v těchto látkách 

náhodné 

 sklo, vosk, asfalt, … , polymery – kaučuk, 

bavlna, plast 



Ideální krystalová mřížka 

 Je prostorová pravoúhlá geometrická 

mřížka obsazena pravidelně rozloženými 

částicemi. 

 

Základní (elementární buňka)   Jednoduchá krystalická 

mřížka          krychlové soustavy 

A B 

C D 

E F 

G H 

A B 

C D 

E F 

G H 



Poruchy krystalové mřížky 

 Bodové poruchy 

 Nečistoty 

 

    vakance   intersticiální           příměs 



Souměrnost krystalů 

 Rovina 

 Osa 

 Střed souměrnosti 

 

 7 krystalových soustav 
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