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1. Úvod 
 

Téměř 40 let ji� uplynulo od převratného objevu M. 
F. Hawthorna (USA)1, který zjistil, �e přechodné kovy 
mohou vytvářet sendvičové komplexy s dikarbollidovým 
dianiontem [7,8-C2B9H11]2−, jak je pro jednoduchý případ 
Fe sendvičů [CpFeC2B9H11] a [Fe(C2B9H11)2]− znázorněno 
ve schématu 1. 

Pohled na jejich struktury nabízí určité analogie: li-
gand [7,8-C2B9H11]2− připomíná cyklopentadienylový ani-
on (Cp = η5-C5H5

−) tím, �e má otevřenou pětiúhelníkovou 
část molekuly  schopnou dodat magických 5 elektronů na 
π-vazbu k centrálnímu kationtu Fe3+. Přesto v�ak oba dva 
zobrazené sendviče nemohou být pravými analogy ferro-
cenu (Cp2Fe). Této analogii odporuje dvojnásobný zápor-
ný náboj koordinovaného aniontu a také trojmocnost Fe v 
obou sloučeninách. Které látky mohou tedy být nazývány 
klastrovými analogy Cp aniontu? Odpověď je nasnadě: 
takové sloučeniny musí mít pouze jeden záporný náboj a 
otevřenou pětiúhelníkovou část v jejich struktuře. Teorie 
boranových klastrů nás učí, �e takové podmínce mohou 
vyhovovat pouze monoanioty s klastrovou nido konstitucí, 
t.j. sloučeniny, které obsahují  2n + 4 klastrových elektro-
nů (n je počet vrcholů ve strukturním polyedru).  Měly by 
to tedy být sloučeniny obecného vzorce [E3Bn−3H8]− , kde 

E je atom nebo skupina schopná dodat 3 elektrony do 
klastrové vazby, například CH a P. Nejjednodu��ím tako-
vým případem jsou jedenáctivrcholové triheteroborany 
obecného vzorce [E3B8H8]− (kde E jsou CH, P nebo jejich 
kombinace). Přes více ne� dvacetileté snahy boranových 
chemiků se prvé zástupce takových sloučenin podařilo 
připravit v na�í skupině a� v roce 1995, kdy jsme připravili 
anion [7,8,9-C3B8H11]− a jeho aminosubstituované derivá-
ty2. Tento významný objev podnítil rozsáhlý výzkum, jak 
v oblasti jedenáctivrcholové trikarbaboranové 
(trikarbollidové) chemie,  tak i na poli strukturně podob-
ných fosfakarboranových sloučenin. A právě tyto oblasti 
jsou předmětem tohoto stručného přehledu. Částečné pře-
hledné referáty o této typické doméně české boranové 
chemie byly uveřejněny v některých zahraničních zdro-
jích3−5 a cílem tohoto referátu je informovat domácí che-
mickou veřejnost v mnohem uceleněj�í podobě, která zahr-
nuje i poslední výsledky.   

 
 

2. Trikarbaboranová a fosfadikarbaboranová 
analoga cyklopentadienylového aniontu 
s jedenácti klastrovými vrcholy 
 
Chemické cesty, které úspě�ně vedly k jedenáctivr-

cholovým klastrovým boranovým analogům cyklopentadi-

Schéma 1. Tvorba Hawthornových sendvičových sloučenin 
�eleza s dikarbollidovým ligandem 
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enylového aniontu, jsou ukázány ve schématech 2 a 3. Jak 
je patrné ze schématu 2, syntéza sloučenin trikarbollidové 
řady je zalo�ena na reakci mezi aniontem [nido-5,6-           
-C2B8H11]−  (1−)6−8 a isonitrilem terc-BuNC (uhlíkový 
atom isonitrilové skupiny je zde zdrojem dal�ího klastro-
vého vrcholu). Reakce pak vede po okyselení k izolaci 
zwitteriontové sloučeniny 7-terc-BuNH2-7,8,9-C3B8H10 
(2a) v 90% výtě�ku2,9. Zcela překvapivá je kvantitativní 
přeměna sloučeniny 2a na její tautomer terc-BuNH-7,8,9-  
-C3B8H11 (2b) pouhým rozpu�těním v dichlormethanu − 
jedná se toti� o v chemii zcela ojedinělý případ absolutní 
tautomerie a strukturní duality. Sloučenina 2b přejde zpět 
na zwitteriontový tautomer 2a v prostředí acetonitrilu. 
Oba tautomery se dramaticky li�í fyzikálně-chemickými 
vlastnostmi (např. b. t., NMR spektry) a lze je hladce izo-
lovat v čisté formě10. Látku  2a lze přeměnit na 7-H3N- 
a 7-Me3N-deriváty reakcí s bezvodým AlCl3 ve vroucím 
benzenu následovanou methylací aminoderivátu11 (výtě�ek 
77 %). Deaminace methylderivátu kovovým sodíkem ve 

vroucím THF nebo kapalném amoniaku2,11,12 pak vede 
k od�těpení Me3N skupiny ve 62% výtě�ku a k izolaci 
základních sloučenin trikarbollidové řady − neutrálního 
trikarbaboranu 7,8,9-C3B8H12 (3) a následně aniontu (3−) 
po od�těpení protonu v otevřené části molekuly reakcí 
s NaH v THF (cit.2,12). Jak je té� uvedeno na schématu 2, 
anion 3− podléhá termické isomerisaci při 350 °C a posky-
tuje anion [7,8,10-C3B8H11]− (4−) ve výtě�ku 63 %. Ten má 
ve srovnání s aniontem 3− odli�nou konfiguraci klastro-
vých uhlíkových atomů v otevřené části molekuly12,13. 
Teoretické aspekty tohoto přesmyku byly diskutovány 
spolu s návrhem mo�né reakční cesty14. 

Fakt, �e fosfor v boranových skeletech obecně posky-
tuje do skeletového vazebného schematu 3 elektrony 
(zbylé 2 elektrony tvoří exoedrický volný elektronový 
pár), je důvodem skutečnosti, �e skeletový P-vrchol je 
isolobální se skupinou CH. Tato úvaha dala podnět k syn-
téze fosfaanalog shora diskutovaných trikarbollidů a, jak 
vyplývá ze schématu 2, takové sloučeniny bylo mo�no bez 

Schéma 2. Trikarbaboranová a fosfadikarbaboranová analoga cyklopentadienylového aniontu s jedenácti klastrovými vrcholy 
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vět�ích problémů připravit. Reakce mezi aniontem 1− 
a PCl3 v dichlormethanu vedla ve výtě�ku 38 % k fosfadi-
karbaboranu (fosfadikarbollidu) 7,8,9-PC2B8H11 (5), který 
působením NaH nebo PS (PS je protonová houba, 1,8-bis
(dimethylamino)naftalen) podléhá deprotonaci za vzniku 
aniontu [7,8,9-PC2B8H10]− (5−)15. Schéma 2 té� ukazuje 
přípravu isomerního fosfadikarbollidového klastrového 
systému. Syntéza zalo�ena na reakci mezi dvojsodnou solí 
dianiontu [nido-6,9-C2B8H10]2− (62−)16 a PCl3 
v dimethoxyethanu17 a jejím výsledkem je izolace neutrál-
ní sloučeniny 7,8,11-PC2B8H11 (7) ve výtě�ku 35 %. Látka 
7 pak mů�e být kvantitativně převedena na anion [7,8,11-   
-PC2B8H10]− (7−) reakcí s NaH nebo PS. 

Úspě�né byly i pokusy o přípravu difosfakarbollido-
vých analog cyklopentadienylového aniontu. Jak ukazuje 
schéma 3, syntéza vychází z devítivrcholového karboranu 
4-CB8H14 (8) (cit.18−20), který reaguje v roztoku CH2Cl2 
s PCl3 a PS. Po hydrolýze reakční směsi je jako hlavní 
produkt izolována neutrální látka 7,8,9-P2CB8H10 (9) 
s výtě�kem 34 %. Tu lze opět standardně deprotonovat 
reakcí s PS v CH2Cl2 nebo působením NaH v etheru za 
vzniku aniontu [7,8,9-P2CB8H9]− (9−). Tepelný přesmyk 
sodné soli při 350 °C vede k isomernímu symetrickému 
aniontu [7,8,10-P2CB8H9]− (10−), který je izolován jako 
jediný produkt (výtě�ek 86 %) v důsledku regiospecifické-
ho přesmyku uhlíkového vrcholu v otevřené části moleku-
ly21. 
 
 
3. Ferratrikarbollidová analoga ferrocenu 

 
Otevřené pětiúhelníkové části monoaniontových slouče-

nin znázorněných na schématech 2−3 vyzývaly k pokusům o 
přípravu analog ferrocenu, které byly také ji� od prvého poku-
su úspě�né. Nedávno jsme zjistili, �e fotolytická reakce mezi 
aniontem 3− (NMe4

+ sůl) a [CpFe(C6H6)]+BF4
− generuje při 

laboratorní teplotě ferratrikarbollid [1-Cp-1,2,3,4-              
-FeC3B8H11] (11) ve výtě�ku 40 % (schéma 4). Tento 
komplex se zahříváním na 115 °C přemění kvantitativně 
na isomerní sloučeninu [1-Cp-1,2,3,5-FeC3B8H11] (12) a ta 
podléhá při 160 °C dal�í isomerisaci na [1-Cp-1,2,4,10-      
-FeC3B8H11] (13). Teoretické DFT výpočty prokazují, �e 
isomer 13 je o 8,5 kcal mol−1 stabilněj�í ne� 12 
a o 25,8 kcal mol−1stabilněj�í ne� isomer 11. Pro příslu�né 
isomerisační přeměny byl té� navr�en odpovídající mecha-
nismus. Komplex 12 té� hladce vzniká s výtě�kem 62 % 

Schéma 3. Příprava difosfakarbaboranových analogů cyklo-
pentadienylového aniontu s jedenácti klastrovými vrcholy 

Schéma 4. Vznik trikarbollidových analogů ferrocenu s jedním cyklopentadienylovým ligandem 
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fotolytickou reakcí aniontu 4− (PPh4
+ sůl) s [CpFe(C6H6)]

+BF4
− při laboratorní teplotě22. Je nutno je�tě dodat, �e 

reakce mezi aniontem 3− (Tl+ sůl) a [CpFe(CO)2I] ve vrou-
cím toluenu generuje směs isomerů 12 a 13, stádium méně 
stabilního komplexu 11 při ní nebylo zachyceno vzhledem 
k vysoké reakční teplotě. Tato reakce byla prvým případem 
izolace tak dlouho očekávaných metallatrikarbollidů23. 
Směs látek 12 a 13 té� vzniká reakcí neutrálního karboranu 
3 s [CpFe(CO)2]2 v diglymu22 při teplotě kolem 150 °C. Ve 
v�ech případech, kdy se pou�ívají karbonylové sloučeniny 
jako zdroje fragmentu CpFe+, je nutno provádět příslu�né 
reakce při poměrně vysokých teplotách, aby se dosáhlo 
eliminace ligandů CO.  

Na rozdíl od komplexačních reakcí uvedených ve 
schématu 4 obdobné reakce substituovaných aniontů  
[7-R-7,8,9-C3B8H10]− (2−) (kde R = H2N a terc-BuNH) (viz 

schéma 5) musí probíhat jiným mechanismem. Jejich reak-
ce s [CpFe(CO)2I] ve vroucím toluenu toti� dávají jako 
jediný produkt odpovídající komplexy typu [1-Cp-12-R-   
-1,2,4,12-FeC3B8H10] (14). Podobné klastrové isomery 
(pro R = H2N, Me2N, terc-BuNH a terc-Bu(Me)N) té� 
vznikají ve výtě�cích okolo 50 % při reakcích mezi zwitteri-
onty typu 7-HR-7,8,9-C3B8H10 (2) a [CpFe(CO)2]2 ve vrou-
cím xylenu24. Vynikající metodou přípravy aminosubstituova-
ných komplexů konstituce 14 je fotolytická reakce mezi ani-
ontem 2− (Tl+ sůl, pro R = terc-BuHN) a [CpFe(C6H6)]+BF4

− 
při normální teplotě25 (výtě�ek 82 %). V�echny kom-
plexační reakce ve schématu 5 jsou tedy doprovázeny roz-
sáhlým přesmykem klastrových atomů uhlíku, při kterém 
se aminosubstituovaný uhlíkový vrchol dostává do para 
polohy vzhledem ke kovovému centru. V tomto kontextu 
je třeba zmínit důle�itý fakt, �e komplexy typu 14 podléhají 

Schéma 5. Příprava aminosubstituovaných trikarbollidových analogů ferrocenu obsahujících jeden cyklopentadienylový ligand 

Schéma 6. Reakce vedoucí k aminosubstituovaným dvouklastrovým ferratrikarbollidům 
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regiospecifické isomerisaci při 350 °C na termodynamicky 
stabilněj�í komplexy struktury [1-Cp-10-R-1,2,4,10-
FeC3B8H10] (15) (pro R = H2N, Me2N, terc-BuNH, a terc-
Bu(Me)N) (cit.26). 

Dvouklastrová analoga ferrocenu, jako první zástupci 
dvouklastrové ferratrikarbollidové řady, byla připravena 
tak, jak je ve velmi zjednodu�ené podobě znázorněno ve 
schématu 6 (cit.27,28). Nejlep�í cestou k jejich získání je 
reakce mezi vysoce čistým FeCl2 a aniontem 2−, která, 
v závislosti na reakčních podmínkách (rozpou�tědlo, teplo-
ta), poskytuje ve středních výtě�cích jako hlavní produkty 
komplexy typu para-para (p,p), [como-1-Fe-(12-R-2,4,12-
-C3B8H10)2] (16) (kde R = terc-BuHN nebo H2N). Vy��í 
teplota podporuje vznik isomerních komplexů typu para-
meta (p,m) (17) nebo meta-meta (m,m) (18) v ni��ích vý-
tě�cích. Reakce jednotlivých terc-BuNH-derivátů s AlCl3 

obecně přeměňují tento substituent na skupinu H2N elimi-
nací isobutylenu. 

Jak ukazují prvé výsledky29, H2N-substituované kom-
plexy, zvlá�tě typu p,p, jsou perspektivními klastrovými 
systémy pro cílenou chemickou konstrukci lineárně orien-
tovaných oligomerních, vysoce stabilních, metallatrikar-
bollidových molekulárních tyčí, v nich� jsou skupiny NH2 
propojeny vhodnými organickými spojkami. 

Zdařilo se připravit i unikátní sendvičové komplexy, 
které obsahují dva rozdílné karbollidové ligandy. Jak uka-
zuje schéma 7, reakce mezi aniontem 2−, dikarbollidovým 
aniontem [7,8-C2B9H11]2− a CoCl2 ve vroucím diglymu 
vedla k izolaci tmavě oran�ového neutrálního komplexu 
[closo-(9-H2N-1,7,9-C3B8H10)-como-2,(3�)-Co-(1�,2�-C2B9H11)] 
(19) ve výtě�ku 20 % a reakce tedy probíhá s eliminací 
isobutylenu. Methylace komplexu 19 vede ke vzniku pří-
slu�ného Me2N-derivátu a lze tedy očekávat i vznik dal-
�ích derivátů aminoskupiny s celou řadou organických 
substituentů30. 

 
 

4. Prvá syntetická vyu�ití ferratrikarbollidů 
 
Ve schématu 8 je znázorněna příprava prvých zástup-

ců třináctivrcholové dimetalatrikarbaboranové řady. Reak-
ce ferratrikarbollidového komplexu 14 se sodíkem 
v dimethoxyethanu (DME), následovaná reakcí vzniklého 
produktu expanze polyedru s [CpFe(CO)2I], vedla 
v nízkých výtě�cích (2 %, 2 % a 14 %) k izolaci tří fialo-
vých komplexů, které obsahují dva fragmenty CpFe+ v m-
polohách třináctivrcholového trikarbaboranového klastru. 

Schéma 7. Vznik kobaltakarbollidů se směsnými di- a trikar-
bollidovými ligandy 

Schéma 8. Příprava prvých zástupců třináctivrcholové dimetalatrikarbaboranové serie 
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Rentgenová difrakce dokázala, �e tyto paramagnetické 
látky jsou isomerní subcloso (27 klastrových elektronů) 
komplexy obecného vzorce [(CpFe)2C3B8H11] (20 a 21) 
a látka 22 je terc-BuNH-derivátem komplexu 21. Para-
magnetické vlastnosti v�ech tří látek byly určeny ESR 
spektroskopií31. 

Zajímavé expanze polyedru 14 reakcí se sodíkem 
bylo vyu�ito i při dal�ích syntézách zobrazených ve sché-
matu 9 a ji� prvé experimenty ukazují na velký potenciál, 
která tato syntetická strategie nabízí. Látka 14 reakcí se 
sodíkem v DME poskytuje tmavě rudý, labilní dvanáctivr-
cholový anion [nido-CptFeC3B8H10-NHBu]2− (dosud cha-
rakterizován pouze 11B NMR), který mů�e být v závislosti 
na reakčních podmínkách přeměněn na tři nové isomery 
dvanáctivrcholové closo ferratrikarbollidové řady. Jeho oxi-
dace účinkem CuCl2 vede k uzavření skeletu a izolaci �luté-
ho komplexu [1-Cp-8-terc-BuNH-1,2,8,10-FeC3B8H10] (23) 
(82 %). Látka 23 vzniká té� oxidací vzduchem (32 %), ale 
v tomto případě je provázena dal�ími dvěma isomery, 
[1-Cp-7-terc-BuNH-1,2,7,9-FeC3B8H10] (24) (�lutý, 8%), 
a [1-Cp-2-terc-BuNH-1,2,4,10-FeC3B8H10] (25) (�luto-
oran�ový, 2 %), a nakonec i jedenáctivrcholovou sloučeni-
nou [1-Cp-10-terc-BuNH-1,2,3,10-FeC3B7H9] (26) (fialo-
vá, 9 %)32. 

Dal�í dramatická variace syntézy, zalo�ené na vzniku 
vý�e zmíněného labilního dianiontu, spočívá v jeho reakci 
s Me2S . BH3 (THF, 60 °C). Tato reakce generuje closo 
komplexy [1-Cp-1,2,8,10-FeC3B8H11] (27) (�lutý, 6 %) 
a [1-Cp-2-terc-BuNH-1,2,4,11-FeC3B9H11] (28) (oran�ový,  
11 %). Poslední sloučenina je prvním známým třináctivr-
cholovým monometalatrikarbaboranem. Při této syntéze 

vznikají ve výtě�cích 13 % a 27 % je�tě dva dal�í �luté 
isomerní komplexy dosud nikdy nepopsané třináctivrcho-
lové nido struktury, obecného vzorce [CpFeC3B9H13-NH-   
-terc-Bu]. Na jejich dokonalé strukturní charakterizaci se 
je�tě pracuje32. 
 
 
5. Ferrafosfadikarbollidová a ferradifosfakar-

bollidová analoga ferrocenu  
 
Vznik fosfadikarbollidových komplexů reakcí neut-

rální látky 7,8,9-PC2B8H11 (5) s [CpFe(CO)2]2 a jinými 
přeměnami je znázorněn ve schématu 10. Na rozdíl od 
podobných reakcí trikarbollidových ligandů probíhá vznik 
fosfadikarbollidových komplexů přes stadium dvou σ-
komplexů obecné konstituce [CpFe(CO)2-nido-PC2B8H10]. 
Ty podléhají plné η5-komplexaci a� při vy��ích teplotách. 
Jak je ukázáno ve schématu 10, reakce mezi látkou 5 
a [CpFe(CO)2]2 ve vroucím benzenu poskytuje komplex 
[7-CpFe(CO)2-7,8,9,-PC2B8H10)] (29) (38 %), zatímco 
stejná reakce ve vroucím xylenu je spojena s přesmykem za 
vzniku isomerní sloučeniny [7-CpFe(CO)2-7,9,10-             
-PC2B8H10)] (30) (28 %) a dvou η5-komplexů, [1-Cp-     
-1,2,4,5-FePC2B8H10] (31) (30 %) a [1-Cp-1,2,4,8-             
-FePC2B8H10] (32) (5 %). Oba karbonylové komplexy 29 
a 30 zahříváním ve vroucím xylenu ztrácejí oba ligandy 
CO a poskytují sendvičové komplexy 31 (46 % a 52 %) 
a 32 (4 % a 5 %)33.  

Jak je naznačeno ve schématu 11, zahřívání ferrafos-
fadikarbollidového komplexu 31 při 350 °C vedlo ke vzni-

Schéma 9. Syntézy zalo�ené na polyedrické expanzi ferratrikarbollidového skeletu 
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Schéma 10. Reakce vedoucí k ferrafosfadikarbollidům  

Schéma 11. Tepelné přeměny ferrafosfadikarbollidů 

ku dal�ích dvou isomerních sloučenin, [1-Cp-1,2,4,10-       
-FePC2B8H10] (33) (23 %) a [1-Cp-1,2,3,8-FePC2B8H10] 
(34) (52 %). Posledně jmenovaná látka byla té� izolována 
spolu s dal�ím isomerem [1-Cp-1,10,2,4-FePC2B8H10] (35) 
(výtě�ky 15 a 13 %) po zahřívání komplexu 31 ve vroucím 
mesitylenu. Komplex 33 rovně� vzniká zahříváním tuhého 
isomeru 32 na 350 °C a termolýza σ-komplexu 30 za stej-
ných podmínek vede k látkám 31 (52 %) a 34 (23 %)34. 
V řadě [CpFePC2B8H10] je tedy dosud známo pět klastro-

vých isomerů, ve srovnání se čtyřmi dosud izolovanými 
klastrovými isomery v isoelektronové [CpFeC3B8H11] řadě 
ferratrikarbollidů (viz schéma 4 a citace22). 

Schéma 12 ukazuje, �e i difosfakarbollidové ligandy 
lze té� s úspěchem vyu�ít k přípravě příslu�ných kom-
plexů, které jsou analogické ferrocenu. Reakce aniontu 
[7,8,9-P2CB8H9]− (9−) (Tl+ sůl) s [CpFe(CO)2I] ve vrou-
cím mesitylenu vede k jednoznačné tvorbě komplexu 
[1-Cp-1,2,3,4-FeP2CB8H9]  (36) ve výtě�ku 63 %. Isomer-

CO
CO

= CH

= BH = H Fe

Fe

Fe

CO
CO Fe

5

29

30
31

32

[CpFe(CO)2]2

C6H6, reflux

[CpFe(CO)2]2

xylen, reflux

xylen, reflux

xylen, reflux

 = P

Fe

Fe

Fe

Fe

Fe

CO
OC

= P

Fe

= CH

Fe

= BH

Fe

Fe

Fe

350 °C

mesitylen
reflux350 °C

350 °C

32

3133

34

35

30

Fe Fe

Fe

Fe

Fe

Fe



Chem. Listy 100, 440−448 (2006)                                                                                                                                              Referát 

447 

Schéma12. Reakce vedoucí k isomerním cyklopentadienyl ferradifosfakarbollidům  

ní anion [7,8,10-P2CB8H9]− (10−) (PPh4
+ sůl) reaguje za 

stejných podmínek za vzniku isomerního ferradifosfakar-
bollidového komplexu  [1-Cp-1,2,3,5-FeP2CB8H9] (37) 
(56 %) a tento isomer byl rovně� získán ve výtě�ku 52 % 
zahříváním komplexu 36 v argonové atmosféře  při cca 
350 °C (cit.35).  
 
  
6. Závěr a výhledy 

 
Struktury diskutovaných sloučenin byly v převá�né 

vět�ině určeny rentgenograficky a u mnoha látek byla pro-
vedena geometrická optimalizace. V referátu jsou shrnuty 
výsledky, které vedly k izolaci tak dlouho očekávaných 
karboranových a fosfakarboranových analogů cyklopenta-
dienylového aniontu. Dosud se podařilo připravit jedenác-
tivrcholové monoanionty obecné klastrové konstituce 
[nido-E3B8H8]− (kde E = CH nebo kombinace CH a P), 
av�ak samotný anion [nido-P3B8H8]− se zatím připravit 
nezdařilo. Tyto látky mohou být vyu�ity pro přípravu ce-
lých řad strukturních analogů ferrocenu − směsných 
sendvičů typu [closo-CpFeE3B8H8] a k syntéze dvouklast-
rových aminosubstituovaných sendvičů obecného vzorce 
[closo-Fe(C3B8H10-NR2)2], které se zatím zdařilo připravit 
pouze v trikarbaboranové řadě. Nesubstituované látky 
tohoto typu se v�ak dosud nepodařilo připravit, stejně tak 
jako dvouklastrové komplexy na bázi fosfakarboranů. Je 
zjevné, �e vzhledem k rozsáhlým mo�nostem isomerie 
ferratriheteroboranových klastrů slibuje tato chemie daleko 
vět�í strukturní flexibilitu ne� je tomu v případě ferrocenu. 
Rozsáhlé a dosud málo zkoumané jsou mo�nosti substituč-
ní chemie těchto komplexních sloučenin. Její rozvinutí 
slibuje vstup do chemie sloučenin s plánovanou architektu-
rou, molekulárních tyčí, kapalných krystalů a biologicky 
aktivních látek na bázi nesmírně stabilních metalaborano-

vých systémů. Na tomto poli by jistě přinesla výsledky 
spolupráce s organickými chemiky a věříme, �e tento člá-
nek k ní pomů�e. Diskutovaná problematika je zcela origi-
nálním příspěvkem české chemie k rozvoji chemie hydridů 
boru ve světě, která má před sebou rozsáhlé perspektivy 
dal�ího vývoje a vyu�ití. 

 
Autoři děkují AV ČR (výzkumný záměr AV0 Z 403 

20502) za podporu. Na experimentální činnosti se podíleli 
J. Holub, M. Bakardjiev, D. Hnyk, J. Bačkovský, L. Miku-
lá�ek, Z Plzák a J. Fusek (ÚACH AV ČR). Některé části 
problematiky byly předmětem spolupráce s Ústavem mate-
riálové chemie Bellaterra (�panělsko, F. Teixidor), INEOS 
Moskva (A. R. Kudinov), Universitou Bayreuth 
(B. Wrackmeyer) a Universitou Leeds (J. D. Kennedy). 
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B. �tíbr and B. Grüner (Institute of Inorganic 

Chemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic, 
Ře�): Cluster Borane Analogues of Cyclopentadienyl 
Anion and Ferrocene 

 
A review on cluster borane analogues of the 

cyclopentadienyl anion (Cp) and ferrocene is presented. 
The analogues of Cp are the eleven-vertex triheteroboranes 
of general structure [nido-E3B8H8]− (E is CH or CH and P) 
were used as effective ligands for the preparation of half- 
and full-sandwich complexes [CpFeE3B8H8] and [Fe
(C3B8H10-NR2)2] (R is H or alkyl) � analogues of ferro-
cene. Advances in the area of phosphadicarbollides, di-
phosphacarbollides, and their iron complexes are dis-
cussed. 


