
Chem. Listy 103, 260−265 (2009)                                                                                                                                             Zahrada                         

260 

je mnohdy velmi komplikované mezilidské vztahy těchto 
vědeckých velikánů. V. Prelog přesto zanechal nesmaza-
telnou stopu v oboru, byť pouze s omezeným počtem spo-
lupracovníků. Oba hlavní protagonisté se v�ak bez ohledu 
na �názvosloví� shodují v tom, �e jejich chemie je zalo�e-
na na návrhu nových struktur nerozlučně spjatými 
s určitou funkcí, která je zalo�ena na slabých interak-
cích (vazbách). Slabost těchto interakcí se odvozuje od 
pevnosti kovalentní vazby mezi uhlíkovými atomy, která 
se tak bere za standard interakcí (vazeb) silných. Tato defi-
nice se velmi li�í od definice slabých/silných interakcí 
pou�ívané více fyzikálně orientovanými disciplinami a je 
zdrojem mnoha terminologických i faktických nedorozu-
mění1. 

 
 

2.  Osobní pohled na vznik supramolekulární 
chemie 
 
Má osobní náklonnost pro supramolekulární chemii 

vzrostla v okam�iku, kdy naproti sedící J.-M. Lehn (JML), 
na jaře roku 1985 potvrdil při náv�těvě ÚOCHB tehdej�í 
ČSAV, �e by o jednoho přestárlého postdoka z Prahy měl 
zájem a �e je ochoten i počkat a� ho �prokádrují�. Slovo 
dělá mu�e, přesto�e to čekání se protáhlo téměř na 
2,5 roku. Jednoho dne jsem ale po úspě�ném absolvování 
celodenního testování, zda má �psyché� vydr�í roční 
nápor kapitalismu (a razantním zákroku tehdej�ího ředi-
tele ÚOCHB prof. Martínka) mohl zavolat do �trasburku 
a vykoktat, �e mohu přijet zítra. Přijeď, zaznělo z telefonu 
a tak se stalo, �e jsem se v srpnu 1987 ocitl v laboratořích 
JML, kde v tu dobu na celé Univerzitě L. Pasteura byli 
přítomni pouze dva � JML (proto�e do práce nechodí pou-
ze 25.12. dopoledne) a já. Důvod byl prostý: ve Francii 
jsou v srpnu �vacance�, co� ka�dý ví. Nicméně načasování 
bylo přes tento maličký problém bezchybné, neboť za �est 
neděl při�la zpráva ze Stockholmu, �e JML získal Nobelo-
vu cenu (spolu s ním i Charles Pedersen a John D. Cram). 
Následující měsíc pro�la jeho laboratořemi celá plejáda 
supramolekulárních celebrit (vedle novinářů, televizních 
reportérů a mnoha chemických �hoch�taplerů�) a ukázalo 
se, �e se sklenkou �Vin d´Alsace� v ruce lze navázat cenné 
známosti. Vzhledem k této celkem slu�né znalosti osob, 
které udávaly tón při vzniku supramolekulární chemie, 
dovolím si dále nabídnout vlastní interpretaci vzniku toho-
to oboru.   

Supramolekulární chemie vznikla, proto�e pro její 
vznik nastaly vhodné podmínky. Strukturní analýza 
(a zvlá�tě techniky NMR) dovolila nahlédnout do struktury 
řady zajímavých funkčních sloučenin − např. ionoforů, 
cyklodextrinů, klathrátů a řady dal�ích, včetně jejich kom-
plexů. V té�e době Charles Pedersen, typický syntetik-
�ťoura (kterého málo zajímá produkt vzniklý ve výtě�ku 
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1. Úvod � první pokus o definici  

supramolekulární chemie 
 
Interpretací vzniku i existence supramolekulární che-

mie je mnoho a jsou, mírně řečeno, velmi různorodé. Ne-
lze začít jinak ne� logicky bezchybnými definicemi obou 
spolunositelů Nobelovy ceny (D. J. Cram a J.-M. Lehn), 
první vytváří a důsledně dodr�uje koncept �host-guest 
chemistry� (chemie �host-hostitel�), druhý stejně důsledně 
koncept �supramolecular chemistry� (supramolekulární 
chemie), přičem� tento druhý termín nakonec v odbor-
né literatuře k dne�nímu dni převládá. K těmto dvěma 
výrazným osobnostem budi� po pravdě řečeno, �e se 
s malou nadsázkou osobně setkali pouze na ceremonii 
udělování Nobelovy ceny. Jinak se oba velmi důsledně 
vyhýbali jakémukoliv přímému kontaktu, včetně odbor-
ných setkání v�eho druhu. Dobře se vědělo, �e �buď mů�e-
te mít Lehna, nebo Crama, toho prvního snadněji, neboť 
mu cestování méně vadí�. Jiného nositele Nobelovy ceny, 
Vlado Preloga − na�eho (V�CHT) slavného �alumni�, 
uctím vzpomínkou na jeho mimochodem pronesenou větu 
o diskusi nad jeho chirálními spiro-crown ethery: �a Cram 
mi řekl, �e na to ji� nasadil 20 PhD studentů a postdoků � 
a poradil mi, abych toho raději nechal�, která charakterizu-
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přes 90 %, ale celou svoji erudici napře na oněch 0,4 % 
krystalů, které vznikly také) nabídl po téměř pětiletém 
firemním výzkumu (kdy� u firmy DuPont patrně ji� zjisti-
li, �e tento objev lidstvo nespasí) krystalicky průhlednou 
strukturu crown-etherů i jejich komplexů. Zopakuji, �e ve 
svém věhlasném experimentu připravoval Pedersen stabili-
zátor polymerů vycházejíce z mono-THP (tetrahydro-
pyranylovou skupinou chráněného) pyrokatecholu. Malá 
příměs nechráněného pyrokatecholu byla zodpovědná za 
vznik prvního crown-etheru ve formě komplexu se sod-
ným kationem (Schéma 1).  

Koncepci, �e do malé dutiny se vejde malý kulatý ion 
a do velké zase velký, pochopí ka�dé malé dítě, která platí 
bez ohledu na to, �e to v řadě případů není úplná pravda 
(obr. 1). 

Látky, které navrhli Cram i Lehn, z výsledků Pederse-
na nepochybně vycházejí. Dnes po létech lze říci, �e se 
původní naděje vkládané do této nové skupiny látek na-
prosto nesplnily. Neexistuje �ádná �velká aplikace� 
crown-etherů (včetně těch chirálních), co� platí stejně 
o kryptandech, sferandech i karcerandech. Tyto a jiné 
sloučeniny, které představovaly hlavní předmět studia 
supramolekulárních chemiků, v�ak přinesly to nejpodstat-
něj�í − jejich struktura byla vymy�lena a navr�ena pro 
funkci. �Jednoduchost� studovaných sloučenin umo�nila 
experimentálně velmi snadno potvrdit či vyvrátit, zda bylo 

ký�ené funkčnosti dosa�eno. Na základě těchto jednodu-
chých experimentů byly definovány obecné principy vzni-
ku (a někdy i funkce) nadmolekulárních útvarů v�eho dru-
hu. To je hlavní zásluha supramolekulární chemie. Nevadí, 
�e na�e představy jsou mnohdy naivní a nesprávné, nevadí, 
�e stále �asneme nad dokonalostí přírodou u�ívaného 
�molekulárního designu�. Nicméně dosa�enými výsledky 
si obhájí supramolekulární chemie svou existenci a zaslou-
�í uznání. 

V této souvislosti je korektní se zmínit také o záva�-
ných a podlo�ených připomínkách oponentů termínu 
(i náplně) supramolekulární chemie. Řadím je v ryze sub-
jektivním pořadí a výčet nebude zdaleka úplný. Anorga-
ničtí chemici správně poznamenávají: komplexy s ionty? − 
to je ale přece dávno známá koordinační chemie, zalo�ená 
na principech, které geniálně definoval A. Werner � a mají 
pravdu! Fyzikální chemici správně poznamenávají: neva-
zebné interakce − to je ale dávno známá věc, nahlédněte 
do kterékoliv učebnice fyzikální chemie a v�e tam nalez-
nete − a mají pravdu! Spektroskopisté a analytičtí chemici 
správně poznamenávají: molekulární komplexy? � my je 
nazýváme �charge-transfer komplexy� nebo cheláty a za-
bývali jsme se jimi dávno předtím, ne� Vá� pojem vznikl − 
a mají pravdu2,3. Biochemici a enzymologové správně 
poznamenávají: molekulové komplexy − podívejte se na 
stavbu bílkovin a funkci enzymů − v�dyť tím se my ji� 
dlouhá léta zabýváme − a mají pravdu! A organická che-
mie − obor ze kterého vět�ina supramolekulárních chemi-
ků fakticky pochází? Mimo některých specializovaných 
publikací4 lze nahlédnout i do 50 let staré učebnice stále 
nedoceněného a jasnozřivého O. Wichterleho5 � a principy 
supramolekulární chemie tam najdete také. Nesmlouvavé 
a� militantní kritiky pojmu supramolekulární chemie ne-
mů�e reprezentovat nikdo jiný ne� dnes ji� zesnulý Carlo 
Floriani, který byl pověstný tím, �e na začátku své v�dy 
vynikající předná�ky tě�ce urazil pokud mo�no v�echny 
své hostitele. Ten supramolekulární chemiky nazval přilé-
havým termínem �cartoon-makers� a při �ádné příle�itosti 
si neodpustil zdůraznit, �e ON je jiný, proto�e ON nedělá 
sloučeniny pro krásu jejich obrázku. ON si staví vysoké 
cíle, JEHO preparace se dělají s desítkami gramů a �bez 
chromatografie� a výtě�ky v JEHO publikacích jsou pre-
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Schéma 1. Pedersenova nechtěná syntéza prvního crown-etheru 

Obr. 1. Model komplexu 18-crown-6 s iontem K+. Zde velikost 
kationu odpovídá velikosti kavity vytvořené makrocyklem. Není-
li tomu tak, vznikají např. sendvičové komplexy, kdy jeden ion je 
komplexován dvěma makrocykly 
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parativní, JEHO komplexy mají v�dy dolo�enou strukturu 
(minimálně krystalografií) i funkci − a k velké zlosti v�ech 
supramolekulárních chemiků − měl pravdu! 

Proto, o co je obtí�něj�í definice supramolekulární 
chemie, o to jednodu��í je definovat nároky na supramole-
kulárního chemika. Nezbytně by měl být sběhlý v chemii 
anorganické, organické, fyzikální i v biochemii nejméně 
na úrovni renomovaných �advanced� učebnic. Měl by mít 
rozsáhlé praktické zku�enosti se syntetickou chemií 
a schopnost vynalézavě vyu�ívat v�echny metodiky instru-
mentální analytické chemie. 

 
  

3. Historie dolo�itelná 
 
V tomto okam�iku pova�uji za vhodné probrat a ko-

mentovat jednotlivé historicky dolo�itelné body, které 
formovaly vznik a vývoj supramolekulární chemie. 
1810  Sir Humphrey Davy � objev hydrátu chloru 
1823  Michael Faraday � vzorec hydrátu chloru 
1841  C. Schafhäutl � interkaláty grafitu 
1891  Villiers a Hebd � cyklodextrin a jeho inklusní slou-

čeniny 
V�echny shora uvedené příklady spadají typicky mezi 
molekulární komplexy. Tato pozorování v�ak předběhla 
dobu − nebyly k disposici prostředky, které by dovolovaly 
strukturně i funkčně popsat tyto zajímavé sloučeniny.  
1893  Alfred Werner � koordinační chemie 
Nepochybně zcela ojedinělý intelektuální výkon, který 
zobecnil zákonitosti vzniku koordinačních sloučenin včet-
ně jejich optické aktivity. Dodnes nese koordinační chemie 
odkaz svého objevitele − soustřeďuje se předev�ím na 
centrální iont(y) kovu a relativně málo se zabývá povahou 
a strukturou obvykle organických ligandů okolo. 
1894  Emil Fischer � koncepce zámku a klíče (�lock and 

key�)  
1906  Paul Ehrlich � zavádí pojem receptor 
Dva pohledy z �jiné strany� � zavádí se pojem receptor 
jako výsledek poznání, �e �bez vazby není účinek�, dále se 
zavádí princip geometrické (velikost a tvar) komplementa-
rity. Tím byl polo�en základ molekulárního rozpoznání. 
1937 K. L. Wolf � termín �Űbermolekűle� (např. dimer 

kyseliny octové) 
1948  H. M. Powell � zavádí termín klathrát, jako slouče-

niny, kde jedna komponenta je obsa�ena ve struk-
tuře druhé komponenty   

1953  Watson a Crick � struktura DNA 
Poznání struktury DNA má dodnes zásadní vliv − jde o 
vysoce organizovanou a funkční supramolekulární struktu-

ru, navíc polymerní, slo�enou z velmi omezeného mno�-
ství stavebních jednotek. Není lep�í příklad na funkci 
a význam vodíkových vazeb. 
1961  N. F. Curtis � první makrocyklická Schiffova báze 
1967  C. Pedersen � crown-ethery 
1968  Park a Simmonds � katapinandy, ligandy pro ani-

onty 
1969  J.-M. Lehn � syntéza prvního kryptandu 
1969  J. L. Atwood � kapalné klathráty alkylaluminio-

vých solí 
1973  D. J. Cram ��Host-Guest Chemistry�, sferandy 

testující koncept předorganizace 
1978  J.-M. Lehn � zavádí termín supramolekulární che-

mie jako chemie nadmolekulárních struktur a mezi-
molekulárních vazeb. 

1979  Gokel a Okahara � zavádí lariat-ethery, jako pod-
skupinu crown-etherů 

1981  Vögtle a Weber � podandy a jejich nomenklatura 
1987  Cram, Lehn, Pedersen � Nobelova cena 
1996  Atwood, Davies, MacNicol, Vögtle � Compre-

hensive Supramolecular Chemistry � reprezentativ-
ní dílo, charakterizující stav oboru.  

 
 

4. Základní principy 
 
Ze základních principů supramolekulární chemie se 

velmi stručně zmíním pouze o dvou aspektech z mnoha. 
  

4.1.  Koordinační chemie a její vztah k chemii 
supramolekulární 

  
Interakce Lewisových kyselin a bází je obecným prin-

cipem vysvětlujícím donor-akceptorové vazby v chemii 
nekovů i kovů. V té druhé oblasti, a zvlá�tě u přechodných 
kovů, je tak typická, �e sklon atomů těchto prvků k přijetí 
elektronové dvojice jde tak daleko, �e kationty pře-
chodných kovů jsou ve vodném roztoku i pevné fázi 
obsa�eny v podobě koordinačních sloučenin − aqua-
komplexů. Tak například v hydratovaném síranu �elez-
natém FeSO4 . 7 H2O je přítomen kation �eleza ve formě 
hexaaqua�eleznatého kationtu s koordinovanými moleku-
lami vody.  

Koordinačních sloučenin je známo (právě díky shora 
uvedené vlastnosti) velmi mnoho a mají často výrazné 
zabarvení, které závisí na centrálním atomu (Lewisově 
kyselině) i ligandech (Lewisových bázích), které ho obklo-
pují. Termín ligand tak má v tomto oboru tradiční a velmi 
dobře �zabydlené� místo, z čeho� vzniká řada nedorozu-
mění při pou�ívání tohoto termínu v jiných oborech 
(supramolekulární chemie, biochemie, bioorganická che-
mie). Vznik velkého mno�ství často výrazně barevných 
a stálých sloučenin vyvolal snahu o nalezení teorie, která 
by tato experimentální pozorování vysvětlovala. Nejprve 
vznikla tzv. katenační teorie, inspirovaná katenačními 
schopnostmi atomu uhlíku. Ta nebyla schopna podat uspo-
kojivý výklad o prostorové stavbě koordinačních sloučenin 
a zcela selhala při posuzování povahy isomerie. Zásadní 

Schéma 2. Snadná tvorba koordinačních sloučenin kationtů 
přechodných kovů 

Fe2+2+ Fe

OH2

OH2
H2O OH2

H2O OH2

2+

+ 6 H2O
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obrat přinesl a� Alfred Werner, který ve svých 27 letech 
vypracoval dodnes platnou koordinační teorii − psal se rok 
1893. Tato teorie je výjimečná i svým vznikem, který sám 
její autor popisuje takto: �ve dvě hodiny ráno při�la inspi-
race jako blesk, vstal a začal jsem − a v pět hodin odpoled-
ne tého� dne byla teorie v hlavních rysech hotova�. Wer-
ner pochopil, �e konečný důkaz o správnosti své teorie 
nalezne ve studiu stereochemie koordinačních sloučenin. 
Byl také první, kdo vytu�il, �e isomerie není vázána pouze 
na uhlíkový atom. Uvědomme si, �e to bylo pouze 19 let 
od první zprávy o tetraedrickém uspořádání vazeb okolo 
atomu uhlíku. Principy Wernerovy teorie koordinačních 
sloučenin lze shrnout do tří bodů: 
1.  Vět�ina prvků vytváří dva typy vazeb: hlavní (jejich 

počet odpovídá oxidačnímu číslu) a vedlej�í (jejich 
počet odpovídá koordinačnímu číslu). 

2.  Ka�dý prvek se sna�í nasytit oba typy vazeb. 
3.  Vedlej�í vazby jsou určitým způsobem orientovány 

v prostoru. 
Dne�ní koordinační chemie je velmi dobře propraco-

vaná a zabývá se jak centrálními atomy, tak ligandy i je-
jich vzájemnou interakcí. Cílem je samozřejmě porozumět 
a předpovědět strukturu a funkci koordinačních sloučenin. 
Jednou z charakteristických vlastností koordinačních slou-
čenin, která nemá co do rozsahu v chemii obdoby, je iso-
merie mnoha typů, které se mohou v komplexech uplatňo-
vat jednotlivě, případně i v kombinacích. Tuto skutečnost 
by ka�dý supramolekulární chemik měl mít neustále na 
paměti, proto�e není jediného důvodu, proč by 
v supramolekulárních komplexech neměly existovat stejné 
typy isomerie jako v komplexech koordinačních. Výčet 
a výklad jednotlivých druhů isomerie koordinačních slou-
čenin přesahuje rozsah této stati.  Zájemce odkazuji na 
dostupnou literaturu6. 

 
4.2. Předorganizace a komplementarita 

 
Aby vůbec k vazbě hostitel − host do�lo, musí mít oba 

alespoň jedno vazebné místo, častěji více vazebných míst. 
Tyto dvojice vazebných míst − často nazývané párové 
nebo elementární interakce − musí mít navíc odpovídající 
elektronický charakter (např. polarita, donor-akceptor vo-
díkové vazby, tvrdost-měkkost), aby se vzájemně doplňo-
valy. Donor vodíkové vazby musí interagovat s jejím ak-
ceptorem, Lewisova kyselina musí nalézt Lewisovu bázi a 
v�e se musí dít v trojrozměrném prostoru tak, aby vazebná 
místa hostitele nalezla vazebná místa hosta ve správné 
a výhodné konformaci pro vytvoření interakce. Kdy� hos-
titel vyhoví v�em těmto kriteriím, říkáme, �e je komple-
mentární s hostem.  

Jestli�e navíc hostitel při tvorbě komplexu nemění 
svoji konformaci v daném prostředí, tj. host k němu elek-
tronicky i tvarově přesně �padne�, hovoříme o předorgani-
zaci hostitele.  

Oba tyto pojmy byly odvozeny pro případy, kdy hos-
titel je slo�itá organická molekula a host je jednoduchý 
geometrický útvar (např. sférický ion), jeho� předorgani-
zace je nemo�ná. Nahlí�íme-li na věc obecně, pak libovol-

ná interakce dvou a více částic musí vyhovovat stejným 
principům. Často tě�ko rozhodneme, kdo je hostitel a kdo 
host. V takovém případě platí pojem komplementarita 
a předorganizace stejně pro obě interagující částice. 

Obrázek 2 ilustruje jev předorganizace na dvou 
v supramolekulární chemii klasických příkladech, kterými 
jsou Cramův sferand a Pedersenův crown-ether. 

Obou typů zmíněných sloučenin bylo připraveno vel-
ké mno�ství. Obecně se crown-ethery řadí k makrocyklům, 
které jsou flexibilní a mohou − zvlá�tě ty vět�í − zaujmout 
mno�ství energeticky téměř ekvivalentních konformací. 
Tvoří-li se komplex s kationtem, volné elektronové páry 
kyslíkových atomů se musí zreorganizovat tak, aby 
v maximální mo�né míře obklopily sférický kation. To 
zvlá�tě v polárním prostředí představuje energeticky velmi 
náročný proces, proto�e v tomto prostředí je volný crown-
ether právě v �opačné konformaci�, kdy elektronegativní 
atomy kyslíku jsou obráceny do rozpou�tědla, kde jsou 
velmi dobře solvatovány a hydrofobní ethylenové můstky 
mají tendenci orientací dovnitř makrocyklu minimalizovat 
interakci s polárním prostředím. Proto stability komplexů 
crown-etherů s kationty jsou v polárním prostředí mnoho-
násobně (o mnoho řádů) men�í ne� v prostředí nepolárním. 
Tento efekt je tím vět�í, čím je crown-ether flexibilněj�í 
(vět�í). V případě sferandů je situace opačná. Struktura 
sferandu je navr�ena tak, �e �est methoxylových skupin se 
do centrální kavity nevejde a vzniká tak velmi rigidní kon-
formace volného ligandu, charakteristická střída-
vě vytočenými benzenovými jádry. Tak vznikne trojroz-
měrná kavita vymezená �esti methoxylovými skupinami, 
její� rozměry přesně vyhovují velikosti kationtu lithného, 
méně přesně rozměru kationtu sodného a vůbec nevyhovu-
jí je�tě vět�ímu kationtu draselnému. Různá mo�nost při-
způsobení způsobuje, �e selektivita předorganizovaného 
sferandu a flexibilního crown-etheru vůči vybranému iontu 
se mů�e li�it a� o deset řádů. Následující příklad charakte-
rizuje tuto obrovskou selektivitu: ligand typu Cramova 
sferandu je schopný z koncentrovaného (50%) vodného 
roztoku KOH �vychytat� ve stopovém mno�ství přítomné 
sodné ionty.  
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Obr. 2. Vliv předorganizace na selektivitu a stabilitu vzniklé-
ho komplexu 
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5. Výsledky, jedna záhada a organokatalýza 
 
Přes absenci �velké aplikace� supramolekulární che-

mie lze jmenovat velké mno�ství velmi chytře navr�ených 
struktur − ligandů, které skutečně plní po�adovanou funk-
ci7−11. K jedné z nich patří tzv. �resolving machine� (D. J. 
Cram a spol.). Je to zařízení, které s vyu�itím enantiose-
lektivního transportu solí aminokyselin doká�e roz�těpit 
racemickou aminokyselinu na její enantiomery (bohu�el 
takto vysoká selektivita platí pouze pro pouze jedinou 
aminokyselinu � fenylglycin). Jiné syntetické ligandy do-
ká�í velmi přesně napodobit funkci enzymů (viz dále ter-
mín organokatalýza), nebo zaji�ťují funkci čidel nejrůzněj-
�ích analytických senzorů.  

Naprostá vět�ina funkčních supramolekul byla navr-
�ena pro funkci v kapalné fázi − v roztoku. Dávno je zná-
mo, �e krystal, tedy organizovaná tuhá fáze, je ideálním 
modelem pro slabé mezimolekulární interakce. Molekulár-
ní krystal mů�eme toti� pova�ovat za gigantickou super-
molekulu12,13. Jeho jednotlivé součásti � molekuly − 
v krystalu toti� obvykle nejsou odděleny molekulami roz-
pou�tědla, tak�e interagují samy se sebou. Bylo pozorová-
no, �e krystaly �nemilují prázdno� − jinými slovy je zde 
dobře pozorovatelná snaha o dokonalé vyplnění prostoru. 
To si lze snadno představit u kulovitých částic, jen�e vět�i-
na molekul má tvar velmi vzdálený od kulové symetrie. 
Není se proto co divit, �e molekuly často velmi bizardních 
tvarů mají více mo�ností, jak prostor v tuhém stavu co 
nejdokonaleji vyplnit a tomu odpovídají různé krystalové 
modifikace (jev polymorfie). Málokoho dnes překvapí, �e 
grafit i diamant (i celá rodina fullerenů) jsou jen různé 
(alotropické) formy jediného prvku � uhlíku, vzniklé roz-
dílným rozlo�ením jeho atomů v prostoru. Naprosto stejná, 
navíc ale mnohem komplikovaněj�í, je situace u slo�itěj-
�ích útvarů − molekul. Zde jde počet krystalových modifi-
kací do desítek a stovek a tvrdí se, �e počet objevených 
forem je závislý pouze na vynalo�eném úsilí a investova-
ných prostředcích.  Tak pro v současné době nejprodáva-
něj�í léčivo (atorvastatin) bylo popsáno 63 krystalových 
modifikací14. Ve farmaceutické chemii je tato otázka velmi 
důle�itá, neboť přímo souvisí nejen s léčivým účinkem, ale 
i s patentovou ochranou. Pro hlub�í poučení doporučují 
nedávno publikovaný podrobněj�í přehled15.  

Rád bych nakonec zmínil jednu téměř záhadu, velmi 
dobře popsanou a dolo�enou v literatuře16. Týká se calixa-
renů, jejich� molekuly mají tvar kalí�ku, co� je dobře vidět 
na následujícím obrázku (obr. 3). 

Tvar kalí�ku je dr�en cyklickým systémem čtyř vodí-
kových vazeb a spodním okraji molekuly. V krystalu jsou 
v�ak kalí�ky uspořádány nikoliv tak, �e by do sebe zapada-
ly jako např. prázdné plastové pohárky, ale právě naopak. 
Tvoří toti� dvojvrstvy kalí�ků mírně proti sobě posunutých 
a orientovaných tak, �e vytvářejí střídavě dvojice 
s kontakty �ir�ích a u��ích okrajů. V případě molekul vzá-
jemně obrácených �ir�ími okraji se tak vytvářejí relativně 
objemné, av�ak uzavřené prázdné prostory. To vedlo 
k pokusu o zaplnění těchto dutin. K překvapení autorů se 

povedlo zaplnit tyto prostory molekulami, které byly dale-
ko vět�í, ne� dostupné přístupové kanály. Navíc integrita 
krystalu ani jeho vzhled nebyly poru�eny. Krásný průhled-
ný monokrystal byl ponořen do kapaliny a během 15 minut 
se prostory mezi kalí�ky naplnily molekulami kapaliny, 
ani� by se vzhled krystalu měnil, přesto�e ve struktuře 
krystalu není pro pohyb tak velkých molekul místo. Tako-
vým pokusem se zásadně mění ná� pohled na tuhou krysta-
lickou fázi, která se alespoň v některých případech necho-
vá jako rigidní trojrozměrný systém molekul, ale ��ije si 
svým vlastním �ivotem� včetně mo�nosti pohybu jednotli-
vých částí. Tyto pohyby v tuhé krystalické fázi umo�ňují 
slabé mezimolekulární interakce, jejich� pochopení je cí-
lem a předmětem studia supramolekulární chemie. 

Posledním příkladem budi� v poslední době velmi 
úspě�ná oblast organokatalýzy. Pojem organokatalýza v 
podstatě znamená, �e katalytického účinku (obvykle 
urychlení nebo umo�nění chemické reakce) se dosahuje 
přídavkem dal�í organické sloučeniny. Její funkce, opět 
velmi zjednodu�eně, spočívá v komplexaci obou reagují-
cích partnerů směřující k jejích výhodné orientaci 
v prostoru. Reakční centra v patřičné vzdálenosti a prosto-
rové orientaci ji� v podstatě �nemohou udělat nic jiného, 
ne� spolu reagovat� předpověditelným způsobem. Zvý�í se 
tím rychlost reakce i jednoznačnost jejího průběhu. Ve své 
podstatě je to nádherné pole pro návrh funkčních ligandů, 
které jsou schopny organokatalytický efekt vytvořit17,18. 
Ve skutečnosti se v�ak ukazuje, jak mnoho je faktorů, kte-
ré určují výsledek, a jak málo je�tě mnohým z nich rozu-
míme. Existují příklady, kde látky prokazatelně spolu in-
teragující �ádaným způsobem, ale danou reakci neurychlu-
jí. Naopak řada úspě�ných organokatalyzátorů sice dobře 
funguje, ale není stále příli� jasné proč.  

      
 

6. Závěr 
  
Supramolekulární chemie je typická mezioborová 

disciplína, její� definice je stále obtí�něj�í. Má své skalní 
zastánce i odpůrce. Vyhovuje obvykle těm, kterým nevadí 
nutnost obsáhnout (byť nedokonale) více oborů a je typic-
kým tématem mezioborové spolupráce. Bohu�el jí stále 
chybí hmatatelná dolo�itelná aplikace velkého významu, 

Obr. 3. Calixaren a starořecká váza, která byla inspirací pro 
jeho pojmenování 
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která by bez �supramolekulárního přístupu� nevznikla. 
Pokud se mám pokusit zhodnotit její význam, na první 
místo bych postavil málo viditelné zavedení zásad 
�supramolekulárního pohledu� na chemické děje. Tento 
pohled nutně zahrnuje v plném rozsahu �slabé� mezimole-
kulární interakce. Tento skromný výsledek pova�uji za 
důle�itěj�í ne� jednotlivé, byť často velmi krásné a funkč-
ní, supermolekuly. 
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