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1. Úvod

Slouãeniny odvozené od adamantanu pronikly, od doby

objevení tohoto uhlovodíku poãátkem tfiicát˘ch let minu-

lého století, do nejrozliãnûj‰ích oblastí chemick˘ch vûd.

SlouÏily pfii zkoumání procesÛ probíhajících pfii tvorbû

ropy, pfii studiu iontov˘ch i radikálov˘ch pfiesmykÛ, solvo-

lytick˘ch reakcí atd. Díky sv˘m specifick˘m vlastnostem

nalezly v souãasné dobû uplatnûní zejména ve farmacii

a v elektrotechnickém prÛmyslu.

ProtoÏe jednou z postav, které stály v poãátcích této za-

jímavé kapitoly organické chemie, byl prof. Stanislav

Landa z Ústavu technologie paliv a svítiv a technologie

vody (jako první prezentoval izolaci adamantanu z hodo-

nínské ropy na XII. sjezdu prÛmyslové chemie roku 1932

v Praze), rádi bychom toto ohlédnutí vûnovali právû jemu.

Následující odstavce shrnují dosavadní znalosti a infor-

mace o zdrojích uhlovodíkÛ s adamantanov˘m skeletem,

a to jak pfiírodních (ropa a souãasná Ïivá pfiíroda), tak umû-

l˘ch (laboratorní i prÛmyslová syntéza). V této souvislosti

budou zmínûny v‰echny známé, v˘znamné reakce a pro-

cesy vedoucí k látkám s adamantanov˘m skeletem.

2. Ropa

Jak jiÏ bylo zmínûno, adamantan se poprvé podafiilo izo-

lovat z hodonínské ropy1. Jak uÏ to b˘vá, ne‰lo v poãátcích

o cílen˘ proces, ale o komplikaci pfii frakãní destilaci ropy,

kdy v pfiedloze kondenzovala pevná látka o velmi vysokém

bodu tání. Poté co byla identifikována jako adamantan, byl

tento uhlovodík separován z ropn˘ch podílÛ, zpoãátku opa-

kovanou frakãní destilací ropného podílu destilujícího

s vodní parou, pozdûji extrakãní krystalizací s thiomoãovi-

nou2. Jakkoliv byly tyto metody elegantní, nikdy neposkyto-

valy pfiíli‰ v˘znamná mnoÏství adamantanu, neboÈ jeho kon-

centrace v hodonínské ropû dosahuje pouze 0,02-0,03 %. Na

dokreslení, pro získání 200 g adamantanu bylo nutné zpraco-

vat 66 kg ropné frakce vydestilované s vodní parou. Je tedy

snadno pochopitelné, Ïe izolace z ropy slouÏila jako zdroj

adamantanu jen do objevu efektivních cílen˘ch syntetick˘ch

metod. 

V ropû byla detekována celá fiada dal‰ích látek obsahují-

cích ve své struktufie adamantanov˘ skelet. Hojnû jsou zastou-

peny methyl- a ethyladamantany nesoucí aÏ ãtyfii alkyly3. Mezi

dal‰í zajímavé struktury izolované z ropy bezesporu patfií dia-

mantan a 2,8-ethylenadamantan4. Z vy‰‰ích homologÛ ada-

mantanu byly v kondenzátu, získaném pfii jímání zemního

plynu z velmi hlubok˘ch vrtÛ (~ 6800 m) na americk˘ch nale-

zi‰tích v Mexickém zálivu, identifikovány dokonce triaman-

tan, anti-tetramantan, neo-pentamantan a jeden blíÏe neuãen˘

isomer hexamantanu3,5 (obrázek 1) (názvosloví polymantanÛ,

KDE ROSTE ADAMANTAN

Obr. 1. Nûkteré z derivátÛ adamantanu, jejichÏ pfiítomnost 
v ropû je prokázána
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cit.6). MnoÏství zmínûn˘ch uhlovodíkÛ jsou v‰ak velmi malá

a smûsi natolik komplikované, Ïe separace jednotliv˘ch sloÏek

je aÏ na v˘jimky prakticky nemoÏná.

Velmi zajímavá otázka, jak se adamantan a jeho deri-

váty v ropû ocitly, zÛstává navzdory dlouhé dobû uplynulé

od prvotního objevu stále nezodpovûzena. Je moÏné a prav-

dûpodobné, Ïe ke vzniku adamantanov˘ch struktur do‰lo

bûhem dlouhého geotermálního procesu formování ropy. Za

podmínek, které pfii tomto dûji mohly panovat – teplota aÏ

230 °C a tlak vût‰í neÏ 69 MPa – docházelo k pfiemûnû pÛ-

vodního organického materiálu na soubor rozvûtven˘ch

uhlovodíkÛ a dále na adamantan (schéma 1). Tyto reakce by

Jinou zcela odli‰nou moÏnost navrhli na základû sv˘ch

experimentÛ Uskov a spol.9, ktefií podrobili komerãní α-le-

cithin stfiídavû UV-indukované polymerizaci a oxidaci

vzdu‰n˘m kyslíkem za vzniku produktÛ, jejichÏ pfiemûnu

na adamantan znázorÀuje schéma 3. Zpracování v˘sledné

Zbytky fias a vodních rostlin

Rozvûtvené uhlovodíky Tricykloalkany

Schéma 1

t ∼ 100 – 200 oC

p > 69 MPa

„kyselé” horniny

mohly b˘t katalyzovány horninami, které mají charakter

Lewisov˘ch kyselin, napfi. hlinitokfiemiãitany a kfiemiãi-

tany. V této souvislosti Landa7 prokázal, Ïe zbytek po sepa-

raci adamantanu poskytuje reakcí s chloridem hlinit˘m

dal‰í podíl adamantanu. 

ProtoÏe organick˘ materiál neobsahuje Ïádné vhodné

polycyklické uhlovodíky, které by mohly sledem pfiesmykÛ

poskytovat vy‰‰í polymantany, musí existovat jiná cesta ve-

doucí k tûmto uhlovodíkÛm, vyskytujícím se v ropû. Tako-

vou moÏností by mohla b˘t pfiírodní obdoba syntetické me-

tody, kterou Burns jako první pfiipravil anti-tetramantan8.

Základní skelet adamantanu ãi diamantanu je alkylován za

katal˘zy jílov˘mi horninami a takto získan˘ uhlovodík pfie-

smykuje na vy‰‰í homolog adamantanu (schéma 2).

Schéma 2. a – R1 = R2 = H, R3 = C4Hx; b – R2 = H, R3 = R1 = 

= C4Hx; c – R3 = H, R1 = R2 = C4Hx; d – R1 = H, R2 = R3 = C4Hx

Schéma 3

smûsi metodou GC-MS ukázalo mezi osmdesáti látkami

pfiítomnost ãtyfi derivátÛ adamantanu.

Vzhledem k tomu, Ïe se lipidy vyskytují v Ïiv˘ch orga-

nizmech ve velkém mnoÏství, je tato jejich prokázaná 

„aerobní“ transformace na adamantan principiálnû odli‰nou

alternativou k dfiíve jiÏ zmínûné moÏnosti. Takto v‰ak ne-

vzniká samotn˘ adamantan, alespoÀ se to zatím nepodafiilo

prokázat, zato vznikají neobvyklé adamantany substituo-

vané aÏ osmiuhlíkov˘mi postranními fietûzci. Nicménû ná-

sledné hydrotermální degradaãní procesy zahrnující re-

dukce a dealkylace mohou vést k adamantanu. Navíc je pro-

kázán v˘skyt adamantanu i v ropû, která vznikala na bazic-

kém uhliãitanovém podloÏí10, takÏe zde nemohlo docházet

k obvykl˘m pfiesmykÛm vyÏadujícím pro svÛj prÛbûh Le-

wisovy kyseliny.

Je zajímavé, Ïe adamantany substituované uhlovodíko-

v˘mi zbytky del‰ími neÏ ethyl se v ropû nevyskytují, ales-

poÀ ne v detekovateln˘ch mnoÏstvích. To v‰ak nesouhlasí

s pfiedpokladem nutné pfiítomnosti C4-zbytkÛ pro tvorbu

vy‰‰ích polymantanÛ. Právû tyto adamantany substituované

aÏ oktylem v‰ak byly detekovány Uskovem9, kter˘ vychá-
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zel z lipidÛ. TakÏe, jak˘m zpÛsobem se adamantan do ropy

dostal?

3. Klasické syntetické postupy

První neúspû‰n˘ pokus o syntézu derivátu adamantanu11

uãinil Meerwein jiÏ v roce 1922, tedy je‰tû pfied Landov˘m

objevem. V̆ chozí látkou, stejnû jako pfii nûkter˘ch pozdûj‰ích

úspû‰n˘ch pokusech, byl tzv. MeerweinÛv ester I, získan˘ re-

akcí formaldehydu s dimethyl-malonátem. První syntéza, zná-

zornûná na schématu 4, nevedla k oãekávanému derivátu ada-

mantanu III pravdûpodobnû proto, Ïe v prvním stupni nevzni-

kal derivát II, ale produktem byl spí‰e IV, kter˘ zjevnû nemohl

reagovat oãekávan˘m zpÛsobem s dijodmethanem. 

První úspû‰nou syntézu adamantanového skeletu pak

publikoval Böttger v roce 1937, kdy vy‰el pfiímo z Meer-

weinova esteru a reakcí s dibrommethanem v alkalickém

prostfiedí získal oãekávan˘ substituovan˘ adamantan12, jak

ukazuje první reakce schématu 5.

Nesubstituovan˘ adamantan byl posléze pfiipraven Prelo-

gem a Seiwerthem13. Za podmínek i) ve schématu 6, získali

0,3 % v˘tûÏku adamantanu. Ani jiné metody pfievedení ada-

mantan-1,3-dikarboxylové kyseliny na adamantan ii) a iii)
nepfiinesly v˘razné zv˘‰ení v˘tûÏku. Z klasick˘ch metod je

pak z hlediska v˘tûÏku adamantanu nejv˘hodnûj‰í zpÛsob

zobrazen˘ ve schématu 5 (cit.14). MeerweinÛv ester byl jiÏ

zmiÀovanou reakcí s dibrommethanem pfieveden na derivát

adamantanu. Hydrogenace a následné pÛsobení chloridu fos-

foreãného vedlo k pfiemûnû dioxoderivátu na dichlorderivát,

kter˘ poskytl po reakci s vodíkem a alkalické hydrol˘ze ada-

mantan-1,3,5,7-tetrakarboxylovou kyselinu. Analogick˘ tet-

rabromadamantan získan˘ po reakci s oxidem stfiíbrn˘m

a bromem byl v koneãném stupni pfieveden na adamantan

opût reakcí s vodíkem. Ov‰em ani zde nebyl v˘tûÏek ada-

mantanu o mnoho vy‰‰í – pouh˘ch 6,5 %. Z uveden˘ch údajÛ

Schéma 4

Schéma 5

Schéma 6. Celkové v˘tûÏky; i 0,3 %, ii 1,5 %, iii 3,1 %
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je zfiejmá nevhodnost uveden˘ch metod pro bûÏnou labora-

torní syntézu adamantanu, natoÏ pro prÛmyslovou produkci.

Jejich v˘znam v‰ak spoãíval pfiedev‰ím v tom, Ïe poskytly

autentick˘ vzorek adamantanu pro srovnání a definitivní

identifikaci adamantanu izolovaného z ropy.

Dal‰í nesporn˘ v˘znam tûchto klasick˘ch chemick˘ch

postupÛ spoãívá v moÏnosti pfiipravit jinak nedostupné de-

riváty adamantanu (schéma 7). Tak napfiíklad dekarboxy-

lace Meerweinova esteru v kyselém prostfiedí vede ke

vzniku diketonu V, kter˘ po pfievedení na enamin VI posky-

tuje s vhodn˘mi elektrofilními ãinidly deriváty adaman-

tanu. Reakcí s ethyl-dibromacetátem a následnou redukcí

hydrazinem je moÏné pfiipravit adamantan-2-karboxylovou

kyselinu15. Pro celou fiadu 2,6-disubstituovan˘ch derivátÛ

adamantanu je pak klíãov˘m meziproduktem adamantan-

-2,6-dion dostupn˘ reakcí enaminu VI s dijodmethanem16. 

Schéma 8

Zajímavou moÏnost syntézy adamantanového skeletu

pfiedstavují takzvané transannulární cyklizaãní reakce 

vycházející z 3,7-dimethylidenbicyklo[3.3.1]nonanu VII
(schéma 8), nebo podobn˘ch slouãenin s exocyklick˘mi dvoj-

n˘mi vazbami v patfiiãn˘ch pozicích. Tak napfiíklad VII
(schéma 8) reaguje s bromem za vzniku 3-brom-1-(brom-

methyl)adamantanu17 nebo se zfiedûnou  kyselinou sírovou za

vzniku 3-methyladamantan-1-olu (cit.18). Ke vzniku adaman-

tanu dochází po ataku elektrofilní ãástice (H+, Br+) na jednu

z dvojn˘ch vazeb, kdy se pfiechodnû vznikl˘ karbokation sta-

bilizuje interakcí s druh˘m π-systémem a takto vznikl˘ kar-

bokation zaniká reakcí s pfiítomn˘m nukleofilem (Br-, H2O).

Obdobné reakce potvrzující uveden˘ mechanismus lze pozo-

rovat rovnûÏ na allenovém systému19 (schéma 8).

4. Pfiesmyky

V pfiedchozích odstavcích byla zmínûna celá fiada po-

stupÛ a reakcí vedoucích k adamantanu. Îádná z nich v‰ak

neposkytuje uspokojiv˘ v˘tûÏek a nelze je tedy dlouhodobû

vyuÏívat jako zdroj adamantanu.

Mezi strukturami o sumárním vzorci C10H16 je právû

adamantan látkou o nejniÏ‰í energii. Z tohoto dÛvodu je

moÏné vyuÏít pro pfiípravu adamantanu pfiesmykÛ vhod-

n˘ch v˘chozích látek, které musí dfiíve ãi pozdûji skonãit

v energetickém minimu adamantanu. První taková reakce

byla publikována v roce 1957 Schleyerem20, kter˘ podrobil

hydrogenaci dicyklopentadien VIII vznikající velmi snadno

dimerací cyklopentadienu a získan˘ tetrahydrodicyklopen-

tadien IX zahfiíval pod refluxem pfies noc s 10 % chloridu

hlinitého (schéma 9). Pfiesnûji fieãeno, adamantan byl pouze

vedlej‰ím produktem pfii studiu endo- exo- isomerizace IX
a byl autorem z reakãní smûsi odstraÀován jako neÏádoucí

a komplikující pfiímûs. Teprve pozdûji byla tato látka iden-

tifikována jako adamantan. V̆ tûÏek takto provedené reakce

se pohybuje v rozmezí 15–20 %. Pokud se namísto samot-

ného AlCl3 pouÏije AlCl3 + HCl (cit.21) nebo HF-BF3
(cit.22), lze dosáhnout v˘tûÏkÛ 40 % nebo 30 %. Reakce po-

Schéma 9

Schéma 7
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dle schématu 9, vyuÏívající pro katal˘zu pouze chlorid hli-

nit˘, se stala pro svou jednoduchost nejv˘znamnûj‰ím ko-

merãním zdrojem adamantanu, pfiestoÏe v˘tûÏky nepfiesa-

hují zmínûn˘ch 20 %. V âeské republice je takto vyrábûn

v podniku Pliva – Lachema a.s.. Pod tlakem rostoucích ná-

rokÛ na chemické v˘roby ve smyslu ochrany Ïivotního pro-

stfiedí je snaha eliminovat znaãné mnoÏství nepfiíjemn˘ch

odpadÛ pfii pouÏití AlCl3. V posledním desetiletí se zkoumá

vyuÏití recyklovateln˘ch  zeolitov˘ch katalyzátorÛ isomeri-

zace23,24. Tyto materiály se znaãnû podobají pfiírodním,

a tak to, Ïe isomerizace IX na adamantan zde probíhá s pfii-

bliÏnû stejn˘mi v˘tûÏky jako v pfiípadû AlCl3, lze povaÏo-

vat za argument ve prospûch geotermální teorie vzniku ada-

mantanu v ropû. 

Na adamantan v‰ak izomerizuje, ve v˘tûÏcích od 22 %

aÏ po prakticky kvantitativní, pestrá paleta uhlovodíkÛ o su-

márním vzorci C10H16 (cit.25,26). Adamantan, jak jiÏ bylo

zmínûno, totiÏ pfiedstavuje energetické minimum na hy-

perplo‰e potenciální energie, coÏ na schématu 10 dokumen-

tují sluãovací tepla uvedená u pfiíslu‰né struktury (vypoãí-

taná semiempirickou metodou AM1). Schleyer27 podrobil

reakci s AlCl3 fiadu pfiírodních látek a pokaÏdé obdrÏel ur-

ãité procento substituovan˘ch adamantanÛ. Tak napfiíklad

skvalen poskytuje po 90 hodinách 5 % (hmotnostnû na

mnoÏství v˘chozí látky) derivátÛ adamantanu, kyselina abi-

etová po 75 hodinách 2 %, kamfen po 53 hodinách 9 %,

cholesterol po 75 hodinách 11 % a cedren po 66 hodinách

dokonce 44 %. Je zajímavé, Ïe ani v jednom pfiípadû nebyla

zji‰tûna pfiítomnost samotného adamantanu, zato reakãní

smûs zpravidla obsahovala celou fiadu rÛzn˘ch methyl- a et-

hyladamantanÛ. Tyto experimenty tedy prokázaly, Ïe deri-

váty adamantanu mohou za katal˘zy Lewisov˘mi kyseli-

nami vznikat z bûÏn˘ch rostlinn˘ch metabolitÛ.

Schéma 10. V závorkách jsou uvedena sluãovací tepla v kJ.mol-1

spoãítaná semiempirickou metodou AM1. âerná teãka oznaãuje

vÏdy jeden konkrétní atom uhlíku a jeho polohu po pfiesmyku.

Obr. 2. Struktury pfiírodních heteroadamantanÛ

Obr. 3. Struktury derivátÛ adamantanu a homoadamantanu
izolované z rostlin ãeledi Guttiferae
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5. Souãasná Ïivá pfiíroda

Adamantanové struktury, pomineme-li diamant a ostatní

minerály se stejn˘m strukturním motivem, nejsou v Ïivé

pfiírodû nikterak hojné, nicménû nelze fiíci, Ïe se nevysky-

tují. Znám˘ toxin ryb rodu Fugu tetrodotoxin nebo velmi

podobn˘ chirikvitoxin z Ïab rodu Atelopus jsou vlastnû sub-

stituované heteroadamantany, pfiesnû deriváty 2,4-dioxaa-

damantanu (obrázek 2). RovnûÏ mezi alkaloidy mÛÏeme

nalézt zástupce s adamantanov˘m skeletem, pfiesnû dafne-

sominy, deriváty 1-azaadamantanu, které byly izolovány

z listÛ asijské rostliny Daphniphyllum humile28 (obrázek 2).

Donedávna se soudilo, Ïe Ïivé organismy neumûjí syn-

tetizovat deriváty adamantanu a Ïe jeho pÛvod je ãistû abi-

otick˘. S koneãnou platností byl v‰ak tento názor v druhé

polovinû devadesát˘ch let minulého století vyvrácen, kdyÏ

se podafiilo izolovat a identifikovat nûkteré úãinné látky

rostlin z ãeledi Guttiferae, jeÏ jsou právû deriváty adaman-

tanu. Jako první byl izolován z rostliny Clusia plukenetii
rostoucí na Mal˘ch Antilách plukenetion A (cit.29) a pozdûji

z ãínské tfiezalky Hipericum sampsonii sampsonion I a sam-

psonion J (cit.30, obrázek 3). Navíc tyto rostliny obsahují

i deriváty homoadamantanu31,32, jako napfiíklad sampso-

nion D. Zdá se, Ïe obsah sekundárních metabolitÛ s ada-

mantanovou strukturou je spoleãn˘ celé ãeledi a pro dal‰í

v˘zkum se nabízí moÏnost prokázat jejich pfiítomnost

i v na‰ich tfiezalkách. Tato oblast v˘zkumu by mohla mít

velk˘ v˘znam, spojíme-li si prokázané antivirové úãinky

tfiezalkov˘ch v˘taÏkÛ s rovnûÏ znám˘m virostatick˘m úãin-

kem nûkter˘ch jednoduch˘ch aminoadamantanÛ. Nabízí se

zde moÏnost objevu nov˘ch v˘znamn˘ch biologicky úãin-

n˘ch látek. V̆ chozí látkou pfii biosyntéze adamantanového

skeletu (schéma 11) je pravdûpodobnû znám˘ rostlinn˘ me-

tabolit 2,4,6-trihydroxybenzofenon. C-Alkylace geranyl-di-

fosfátem a 3,3-dimethylallyl-difosfátem pak vede ke vzniku

intermediátu X, kter˘ se mûní souãasnû s dal‰í alkylací 3,3-

dimethylallyl-difosfátem na bicyklo[3.3.1]nonatrion XI.
Následuje hydroxylace v allylové poloze a intramolekulární

cyklizace, kdy vzniká adamantanov˘ skelet. Známe-li tedy

schopnost rostlin syntetizovat deriváty adamantanu, je na-

snadû dal‰í hypotéza o pÛvodu adamantanu v ropû. Deri-

váty adamantanu mohly b˘t pfiítomny uÏ v pÛvodním orga-

nickém materiálu a bûhem procesu vzniku ropy do‰lo

k „oãi‰tûní“ adamantanového skeletu, a tak ke vzniku ada-

mantanu. Pfiítomnost vy‰‰ích homologÛ se v‰ak takto vy-

svûtlit nedá, neboÈ v˘skyt odpovídajících látek nebyl v Ïivé

pfiírodû dosud popsán a je ostatnû velmi málo pravdûpo-

dobn˘. Pro tyto látky tedy zfiejmû zÛstává jedinou moÏností

v˘‰e popisovaná cesta vycházející z adamantanu. 

6. Závûr

Poprvé byl adamantan izolován z ropy, nicménû takto se

jiÏ nezískává, neboÈ jeho v˘skyt je omezen pouze na nû-

které ropy a i v nich je obsah pfiíli‰ nízk˘. Zanedlouho po

prvotním objevu byly deriváty adamantanu pfiipraveny

i umûle, klasick˘mi syntetick˘mi postupy. Bylo vyzkou-

‰eno nûkolik postupÛ vedoucích k samotnému adamantanu,

ale pro velmi malé v˘tûÏky jsou tyto metody nevhodné pro

syntézu adamantanu ve vût‰ích mnoÏstvích. Vzhledem

k tomu, Ïe adamantan je struktura C10H16 o minimální ener-

gii, lze pro pfiípravu adamantanu a jeho derivátÛ s úspûchem

vyuÏít pfiesmykÛ katalyzovan˘ch Lewisov˘mi kyselinami.

Proces zaloÏen˘ na isomerizaci tetrahydrodicyklopentadi-

enu chloridem hlinit˘m je v souãasnosti nejvíce vyuÏíva-

n˘m prÛmyslov˘m zdrojem adamantanu. Dal‰í deriváty se

získávají jeho následnou derivatizací. Vysoce substituované

deriváty adamantanu se rovnûÏ vyskytují v souãasné Ïivé

pfiírodû. Dosud byly prokázány v zástupcích dvou rodÛ

z ãeledi Guttiferae (kam se fiadí i na‰e tfiezalky). 

Co se t˘ãe pÛvodu adamantanu v ropû, nabízí se hned

nûkolik vysvûtlení, pfiiãemÏ je velmi málo pravdûpodobné

uplatnûní analogie nûkterého klasického postupu. 

a) Velmi pestrou paletu látek (od cyklohexanu po skva-

len) lze isomerizovat na adamantan ãi jeho deriváty pÛsobe-

ním Lewisov˘ch kyselin. Je tedy moÏné, Ïe adamantan

vznikl isomerizací vhodn˘ch prekurzorÛ biologického pÛ-

vodu za pfiispûní napfiíklad silikátov˘ch hornin. Takto se v‰ak

nepodafiilo prokázat vznik adamantanÛ s del‰ím postranním

fietûzcem neÏ dvouuhlíkov˘m. Aby v‰ak mohly vznikat vy‰‰í

polymantany, jejichÏ pfiítomnost je prokázána v kondenzátu

získaném pfii jímání zemního plynu v nûkter˘ch americk˘ch

nalezi‰tích, je pfiedpokládan˘m nutn˘m mezistupnûm ada-

mantanov˘ skelet substituovan˘ alespoÀ C4-zbytkem.

b) Takové látky byly nalezeny v reakãní smûsi poté, co

byly bûÏné lipidy podrobeny stfiídavû oxidaci a polymeri-

zaci. JelikoÏ jsou lipidy velmi roz‰ífienou sloÏkou Ïiv˘ch

organizmÛ, je moÏné, Ïe nûkteré deriváty adamantanu

Schéma 11
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vznikly právû touto cestou za pfiítomnosti kyslíku a sluneã-

ního svûtla a teprve potom do‰lo k procesÛm, kter˘mi

vznikla dne‰ní ropa. CoÏ ov‰em nevyluãuje participaci

i první moÏnosti. 

c) Zatím poslední moÏnost zvaÏuje pfiítomnost derivátÛ

adamantanu jiÏ v organickém materiálu, pfiiãemÏ se bûhem

dlouhého geotermálního procesu vzniku ropy zkrátily po-

stranní fietûzce. ProtoÏe v‰ak pro na‰e experimenty nemáme

k dispozici obdobnou ãasovou ‰kálu jako pfiíroda, zÛstává

jednoznaãná a definitivní odpovûì nedosaÏitelná.
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R. Vícha and M. Potáãek (Department of Organic
Chemistry, Faculty of Science , Masaryk University, Brno):
Where Adamantane Grows

Adamantane was discovered 70 years ago in the crude

oil from Hodonín (Czech Republic). Later on, a number of

hydrocarbons with adamantane skeleton, from simple alkyl

derivatives to polymantanes, were identified in crude oil. In

animated nature, adamantane derivatives were found in

some plants of the Guttiferae family. Adamantane is acces-

sible by classic synthetic procedures and/or acid-catalyzed

rearrangements of appropriate precursors. Possible  ways of

formation of adamantane and its derivatives in crude oil are

compiled. 
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