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- Krystal je pevná látka, v níž jsou stavební prvky 

(atomy, molekuly nebo ionty) pravidelně uspořádány v 

opakujícím se vzoru, který se zachovává na velké 

vzdálenosti. Struktura krystalu je tak určená základní 

jednotkou vzoru, nazývanou jednotková buňka, 

jejíž periodické opakování ve třech 

rozměrech tvoří krystalovou mřížku. Krystaly jsou 

obecně anizotropní. 

 

- Látka skládající se z krystalů se označuje jako krystalická. 

 

- Krystalickou látku lze převést na amorfní zahřátím a 

následným prudkým zchlazením. Amorfní látku převedeme 

na krystalickou dlouhodobým udržováním vysoké teploty. 

  



DRUHY KRYSTAL Ů 

 
1. Monokrystaly - periodicita je 

zachovaná v celém objemu (až 

na krystalové poruchy). 

např. diamant, křemen nebo kamenn

á sůl. 

 

2. Dvojčata - srostlé monokrystaly 

oddělené tzv. dvojčatnou rovinou. 

 

3. Polykrystaly - složené z 

mnoha zrn neboli krystalitů. Uvnitř 

těchto zrn jsou částice uspořádány 

pravidelně, avšak vzájemná poloha 

těchto zrn je náhodná a 

nepravidelná, např. kovy. 
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Obrázek č. 1 

Krystaly křemene 



KRYSTALOVÁ VAZBA 
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- Podle způsobu, jakým jsou v krystalu vázány jednotlivé atomy rozlišují 

následující typy krystalů: 

 

 1.  Iontové (heteropolární) krystaly - Jedná se např. 

 o sloučeniny elektropozitivních prvků (kovů) 

 s elektronegativními prvky.  

 

 2. Kovalentní (homopolární) krystaly - Vazbu tvoří atomy s velmi 

 podobnou elektronegativitou, které sdílejí pár valenčních 

 elektronů. 

 

 3. Kovové krystaly - Kovové krystaly tvoří kovy.  

 

 4. Molekulární krystaly - tvoří molekuly organických 

 sloučenin vázané Van der Waalsovými silami. 



KRYSTALOVÉ SOUSTAVY 

 

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Eva Jančová DESS. 

Vyrobeno pro SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o. 

- Podle počtu rovin souměrnosti, os souměrnosti a přítomnosti či 

nepřítomnosti středu souměrnosti můžeme krystalové tvary nerostů 

zařadit do skupin, které označujeme jako krystalové soustavy. Jsou to 

(podle vrůstající souměrnosti) soustavy: 

 

1. trojklonná (triklinická) - Nesvírají pravý úhel 

2. jednoklonná (monoklinická) - b je kolmá na c,a 

3. kosočtverečná (ortorombická) - osy svírají pravý úhel 

4. čtverečná (tetragonální) - osy svírají pravý úhel 

5. šesterečná (hexagonální) - osy a svírají úhel 60° s osou c svírají úhel 

    90° 

6. klencová (trigonální) - osy a svírají úhel 60° s osou c svírají úhel 90° 

7. krychlová (kubická) - osy svírají pravý úhel 



KRYSTALOGRAFICKÁ SOUSTAVA 

 
Obrázky č. 2 – č. 8 

Zleva: Jednoklonná, trojklonná, kosočtverečná, čtverečná, šesterečná, klencová, 

krychlová soustava 
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ELEMENTÁRNÍ BUŇKA 

 
Elementární (základní) buňka je nejmenší část krystalické struktury. 

Je to rovnoběžnostěn, který je jednoznačně určen 

třemi translačními vektory a, b, c a úhly, jimi sevřenými.  
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Obrázky č. 9 –  č. 12, Buňky: Prostá, Prostá bazálně centrovaná, Prostá plošně 

centrovaná, Prostá prostorově centrovaná 



KRYSTALOVÁ MŘÍŽKA 

 
 Pro popis struktury krystalu se většinou zavádí krystalová 

mřížka (krystalová mříž).  

 

 Je to množina určitých význačných bodů, od nichž se odvozuje 

poloha konkrétních částic v krystalu. Krystalová mřížka je 

pouhou abstrakcí. 

 

 Podobně jako u krystalu i zde zavádíme pojem ideální krystalová 

mřížka, což je taková krystalová mřížka, jejíž struktura je zcela 

pravidelná, bez poruch. Krystalová mřížka se odvozuje od další 

abstrakce - elementární buňka . 
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KRYSTALOVÁ MŘÍŽKA 

 
 Druhy krystalických mřížek:  

 

 triklinická 

 monoklinická 

 ortrombická 

 tetragonální 

 kubická 

 prostorově středěná 

 plošně středěná 

 hexagonální 

 romboedrická 
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KRYSTALOVÁ MŘÍŽKA CHLORIDU SODNÉHO 

 
Obrázek č. 13 
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TEPLOTNÍ ROZTAŽNOST  

 

 Teplotní roztažnost (někdy také tepelná 

roztažnost) je jev, při kterém se po 

dodání/odebrání tepla tělesu (po zahřátí/ochlazení 

tělesa o určitou teplotu) změní délkové rozměry 

(objem) tělesa. Většina látek se při zahřívání 

rozpíná, to znamená, že jejich molekuly se 

pohybují rychleji a jejich rovnovážné polohy jsou 

dále od sebe. 
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TEPLOTNÍ ROZTAŽNOST  

 
 

1. Teplotní objemová roztažnost je jev, při kterém se látka 

zahřátá o určitou teplotu zvětší o určitý objem. Objemová 

roztažnost se uplatňuje u pevných látek, kapalin i plynů. 

 

2. Teplotní délková (lineární) roztažnost je jev, při kterém se 

délka tělesa zahřátého o určitou teplotu roztáhne v daném 

směru o určitou délku.Délková roztažnost má zpravidla smysl 

pouze u pevných těles. U tekutin proměnného tvaru 

(kapalin a plynů) lze hovořit o délkové roztažnosti pouze tehdy, 

je-li ve dvou rozměrech objem omezen stěnami nádoby - známá 

je např. teplotní změna délky kapalinového sloupce využívaná 

v kapalinových teploměrech. 
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