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1. Úvod 

 
Při spojovacích reakcích (�cross-coupling�) dochází 

ke spojení dvou organických molekul novou vazbou, která 
vzniká z jejich funkčních skupin1. Nejstar�í a stále nejčas-
těji pou�ívané jsou reakce, při kterých vzniká nová C-C 
vazba2; praktický význam v�ak mají i reakce vedoucí ke 
vzniku C-N a C-O (obecně C-heteroatom) vazeb3. Spojo-
vací reakce obvykle vy�adují přítomnost katalytického 
mno�ství sloučeniny přechodného kovu, typicky palladia.  

Díky své �iroké pou�itelnosti nacházejí spojovací 
reakce časté uplatnění při syntéze organických látek 
v bě�né laboratorní praxi i v průmyslu, zvlá�tě pak při 
výrobě speciálních chemikálií a léčiv. S výhodou poslou�í 
při výstavbě molekulárního skeletu, neboť doká�í selektiv-
ně spojit dvě někdy velmi odli�né organické molekuly za 
relativně mírných podmínek. Přitom vět�inou tolerují pří-
tomnost reaktivních funkčních skupin, které zaručují mo�-
nost dal�ích syntetických transformací nově vzniklé mole-
kuly. Cílem tohoto článku je uvést základní typy těchto 
reakcí a předev�ím diskutovat pokroky, jich� bylo dosa�e-

no v přípravě nových typů palladiových katalyzátorů 
s důrazem na význam a vyu�ití palladiových nanočástic. 
Vývoj spojovacích reakcí není zdaleka ukončen. Objevují 
se nové aplikace, katalyzátory a dokonce i nové typy reak-
cí s alternativními substráty (kupř. sirnými). I proto je 
úplný přehled těchto reakcí rozsahem mimo rámec tohoto 
příspěvku. 

 
 

2. C-C spojovací reakce a jejich vyu�ití 
 
Známá i prakticky pou�ívaná je celá řada spojovacích 

reakcí katalyzovaných palladiem, při kterých vzniká nová 
C-C vazba. Výběr nejznáměj�ích z nich je uveden v obr. 1. 
Obecně přijímaný katalytický cyklus spojovacích reakcí 
zahajuje oxidační adice halogenderivátu R-X na palladio-
vou částici (LnPd0) za vzniku meziproduktu LnPdIIX(R). 
Rychlost oxidační adice pro stejný uhlovodíkový zbytek R 
klesá v řadě RI > RBr > RCl, co� se přirozeně odrá�í 
v relativní reaktivitě těchto substrátů1 (tj. levné a dostupné 
chlorderiváty jsou nejméně reaktivními substráty). 
V následujícím kroku reakční sekvence dochází 
k připojení druhého uhlovodíkového zbytku (formální 
náhradou halogenu nebo inzercí násobné vazby). Cyklus 
uzavírá redukční eliminace produktu, je� regeneruje vý-
chozí katalyticky aktivní částici. 

I přes poměrně vysokou cenu palladiových katalyzá-
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Obr. 1. Spojovací reakce vedoucí ke vzniku vazeb C-C kataly-
zované palladiem; reakce probíhají s různými typy substrátů; pro 
názornost jsou v�ak v obrázku uvedeny pouze arylhalogenidy 
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torů jsou spojovací reakce bě�ně vyu�ívány 
v průmyslových procesech při výrobě speciálních chemi-
kálií. Na obr. 2 jsou uvedeny příklady látek (�fine chemi-
cals�), v jejich� výrobách se vyu�ívá některé z uvedených 
spojovacích reakcí4.  

 
 

3. Historická poznámka 
 
Mezi prvně studované spojovací reakce patří reakce 

alkyllithných sloučenin nebo Grignardových činidel 
s alkyl- či arylhalogenidy. Tyto reakce, které mů�eme 
pova�ovat za předchůdce spojovacích reakcí katalyzova-
ných kovy, byly velmi omezeny pou�itelnými substráty. 
V první polovině 70. let Kumada, Tamao a spol. popsali 
spojovací reakce Grignardových činidel s organickými 
halogenidy katalyzované sloučeninami niklu5. Výhodou 
těchto reakcí byla vy��í selektivita a předev�ím men�í po-
díl ne�ádoucího produktu vzniklého zdvojením činidla 
(tzv. �homocoupling�). Jako stálý pre-katalyzátor uvedení 
autoři pou�ili fosfinové komplexy niklu. Právě různé fosfi-
ny byly v pozděj�í době úspě�ně vyu�ity jako pomocné 
ligandy v celé řadě spojovacích reakcí.  

V letech 1975-1976 bylo v katalýze spojovacích reak-
cí poprvé pou�ito palladium, a to nezávisle několika skupi-
nami chemiků6. Oproti niklovým katalyzátorům vykazova-
ly palladiové katalyzátory vy��í selektivitu a navíc tolero-
valy různé funkční skupiny přítomné v substrátech. Místo 
Grignardových sloučenin byly testovány organokovové 
sloučeniny elektronegativněj�ích prvků, z nich� se jako 
velice slibné ukázaly sloučeniny organozinečnaté, borité 
a cíničité7. V následujících letech se tyto reakce rychle 
vyvinuly z reakcí testovacích v bě�ně pou�ívané syntetické 
postupy.  

Fosfinové komplexy palladia nebo jeho jednoduché 
anorganické soli patřily mezi první pou�ívané palladiové 

katalyzátory6. A� později byly do praxe zavedeny fosfino-
vé ligandy s objemnými elektrondonorovými substituenty 
(např. t-Bu3P), které umo�nily provést reakce i s méně 
reaktivními chloridy8. Herrmann a Beller pou�ili také pal-
ladacykly9, tedy palladiové komplexy s organickými C,X-
chelatujícími ligandy (X je donorový heteroatom). Tyto 
komplexy vynikají obzvlá�ť vysokou katalytickou aktivi-
tou a jsou přitom velmi dobře definované. Odli�nou cestou 
se vydal Jeffery10, který zjistil, �e po přidání tetrabutyl-
amonnium-chloridu k octanu palladnatému se výrazně 
zvý�í aktivita katalytického systému. To je pravděpodobně 
způsobeno lep�í stabilizací palladiových nanočástic vytvo-
řených v reakční směsi (viz dále). 

V dne�ní době se výzkum zaměřený na spojovací 
reakce ubírá čtyřmi základními cestami: (i) studiem me-
chanismu těchto reakcí a určením skutečné katalyticky 
aktivní formy palladia, (ii) přípravou katalyzátorů umo�-
ňujících reakce s méně reaktivními substráty, (iii) přípra-
vou katalyzátorů pro enantioselektivní spojovací reakce 
a (iv) přípravou ekonomicky a ekologicky výhodných ka-
talyzátorů pro průmyslové aplikace.  

Průmyslově vhodné katalyzátory pro spojovací reakce 
je mo�né získat několika způsoby. Lze kupříkladu připra-
vit homogenní katalyzátor s vysokou aktivitou, jeho� bude 
potřeba jen malé mno�ství, ale který bude po ukončení 
reakce nutno odstranit z reakční směsi a tak zpravidla zni-
čit11, nebo připravit katalyzátor, který bude pou�itelný 
opakovaně. Jednou z intenzivně studovaných mo�ností 
recyklace palladiových katalyzátorů je vyu�ití iontových 
kapalin, které jsou za zvý�ené teploty mísitelné s reaktanty 
i produkty, ale po ochlazení se reaktanty a produkty oddělí 
od iontové kapaliny obsahující katalyzátor12. V bě�né prů-
myslové praxi se v�ak jako výhodněj�í recyklovatelné 
katalyzátory jeví heterogenní systémy. Jejich zásadní vý-
hodou je robustnost, jednoduchá separace filtrací nebo 
centrifugací a mo�nost pou�ití v průtokovém reaktoru. 
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Obr. 2. Pou�ití spojovacích reakcí při výrobě speciálních chemikálií: A � látka chránící před UV zářením (2-ethylhexyl-(4-
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S cílem přiblí�it se k aktivitě a selektivitě komplexů 
přechodných kovů, které se bě�ně pou�ívají jako homo-
genní katalyzátory, byly navr�eny a studovány katalyzáto-
ry, které kombinují výhody obou skupin. Tyto tzv. hetero-
genizované katalyzátory jsou vět�inou připravovány navá-
záním komplexu přechodného kovu na povrch pevného 
nosiče13. Komplex mů�e být vázán buď kovalentně zakot-
veným ligandem nebo pouze elektrostatickými (neko-
valentními) interakcemi. Obvyklou nevýhodou takových 
katalyzátorů v�ak stále zůstává vymývání aktivních center 
(kovu), které vede k postupné ztrátě katalytické aktivity. 

 

3.1. Heckova reakce 
 
Heckova reakce1,14 byla objevena nezávisle Mizoro-

kim15 a Heckem16. V obvyklé variantě se jedná o reakci 
alkenu substituovaného elektronakceptorovou skupinou 
s arylhalogenidem v přítomnosti báze. Heckova reakce je 
jedním z nejjednodu��ích postupů, kterým lze připravit 
substituované alkeny, jejich� reaktivní dvojná vazba zůstá-
vá k dispozici pro dal�í syntetické přeměny. Bě�ně se Hec-
kova reakce pou�ívá jak v intermolekulární variantě ke 
spojování dvou různých molekul, tak k intramolekulární-
mu uzavírání nenasycených kruhů. Snad proto je Heckova 
reakce pravděpodobně nejstudovaněj�í ze v�ech spojova-
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cích reakcí. Např. Overman a spol. pou�ili enantioselektiv-
ní Heckovu reakci při totální syntéze (�)-fysostigminu17, 
přírodního alkaloidu, který je silným inhibitorem acetyl-
cholinesterasy (obr. 3). 

 
3.2. Suzukiho reakce 

 
Suzukiho reakce1,18, tedy reakce halogenderivátu 

s organoboritou sloučeninou (typicky arylboronovou kyse-
linou) v přítomnosti báze, se pou�ívá nejčastěji pro přípra-
vu biarylových sloučenin, poslou�í v�ak stejně dobře i ke 
spojení sp2 a sp3 uhlíků. Reakce je omezena pou�itím rela-
tivně silné báze, která mů�e reagovat s citlivěj�ími reak-
tanty. Na druhé straně jsou v�ak organoborité vět�inou 
dostupné jednoduchými reakcemi organolithných nebo 
hořečnatých sloučenin s trialkyl-boráty nebo také adicí 
dialkylboranů na terminální alkeny. Celá řada jich je do-
stupná komerčně.  

Jeliko� jsou arylboronové kyseliny relativně polární, 
je mo�né tuto reakci úspě�ně provádět ve vodném prostře-
dí nebo ve směsi organického rozpou�tědla s vodou. Jako 
praktický příklad vyu�ití Suzukiho reakce mů�e slou�it 
příprava losartanu19, který se pou�ívá k léčbě vysokého 
krevního tlaku (obr. 4). 

 
3.3. Sonogashirova reakce 

 
Reakce, při které přímo reaguje terminální alkyn 

s aryl- nebo vinylhalogenidem za přítomnosti báze, se 
nazývá Sonogashirova reakce1. Pou�ívá se předev�ím 
k přípravě arylalkynů a enynů. Její výhodou oproti vý�e 
zmíněným reakcím je mo�nost provedení reakce za mír-
něj�ích reakčních podmínek, často za laboratorní teploty. 
Lawrence a spol. např. vyu�ili Sonogashirovy reakce při 
syntéze cis-kombrestatinu A-4, který byl studován jako 
potenciální cytostatikum (obr. 5, cit.20). 

Sonogashirova reakce je katalyzována palladnatými 
komplexy a typicky se provádí v přítomnosti sloučenin CuI 
jako kokatalyzátoru21. Měďné ionty (obdobně i ionty ji-
ných kovů) pravděpodobně reagují s alkynem a bází za 
vzniku acetylidu měďného22, který vstoupí do katalytické-
ho cyklu a reaguje s komplexem LnPd(R)X.  

V roce 1992 Genêt a spol. jako první popsali úspě�-
nou Sonogashirovu reakci provedenou bez přidání slouče-
nin mědi (tj. pouze v přítomnosti octanu palladnatého a tris
(3-sulfonatofenyl)fosfinu jako pomocného ligandu)23. Jako 
katalyzátory byly později v reakcích prováděných bez 
sloučenin mědi úspě�ně pou�ity také jednoduché palladna-
té soli bez stabilizujících ligandů24 a dokonce i palladium 
deponované na aktivním uhlí25.  

 
3.4. Stilleho a Negishiho reakce 

 
Reakce organocíničitých sloučenin s nenasycenými 

halogenderiváty (Stilleho reakce)1 a reakce organozinečna-
tých sloučenin s alkenyl- nebo arylhalogenidy (Negishiho 
reakce)1, katalyzované sloučeninami palladia, jsou často 
pou�ívány v syntézách analogů přírodních látek. Jejich 
hlavní výhodu představuje mo�nost slučovat méně reaktiv-
ní uhlíky s sp3 hybridizací. Zdá se, �e tyto reakce jsou do 
jisté míry komplementární. Kdy� jedna z nich selhává, 
druhá často probíhá velice dobře. Jako příklad zde poslou-
�í syntéza kalykulinu A (obr. 6, cit.26). Tyto reakce nebyly 
zkoumány z hlediska vyu�ití rozličných katalyzátorů do 
takové míry jako reakce předchozí, zvlá�tě pak 
v heterogenních variantách. Proto také není tolik objasně-
na role nanočástic v těchto reakcích. Předpokládá se v�ak, 
�e je podobná jako v předchozích případech27.  
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4. Spojovací reakce vedoucí ke vzniku  
vazby C-heteroatom 

 
Ji� v 70. letech dvacátého století byly publikovány 

reakce, ve kterých byla spojovací reakcí vytvořena vazba 
uhlík-dusík28. Tyto reakce v�ak dlouho nenalezly tak �iro-
ké pou�ití jako C-C spojovací reakce. A� Buchwald a Har-
twig1,29 zavedli obecně pou�itelné metody tvorby vazeb C-
heteroatom. Ve svých pracích studovali reakce arylhaloge-
nidů s neorganokovovými nukleofily za přítomnosti pal-
ladnatých komplexů (definovaných či připravovaných in 
situ z palladnatých solí a ligandů; obr. 7). Nukleofily 
v Buchwaldově-Hartwigově reakci mohou být aminy, 
amidy, iminy, hydraziny, alkoholy, thioly atp. Bě�ně se tak 
touto reakcí dají tvořit nejen vazby C-N, C-O, ale také 
vazby C-S a C-P. 

Předpokládá se, �e zjednodu�ený katalytický cyklus30 
této reakce je podobný jako v C-C spojovacích reakcích 
(viz obr. 8). Prvním krokem je oxidační adice arylhaloge-
nidu na palladiovou species (Pd(0)). Následuje reakce 
s nukleofilem za přítomnosti báze, kdy nukleofil nahradí 

koordinovaný halogenid. Posledním stupněm je pak re-
dukční eliminace produktu, kterou se zároveň regeneruje 
výchozí palladiový komplex. 

V dne�ní době se jako katalyzátory pro spojovací 
reakce C-heteroatom bě�ně pou�ívají definované (předem 
připravené) fosfinové komplexy palladia, nebo se do re-
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akční směsi přidávají palladnaté soli a fosfinové ligandy, 
ze kterých následně komplex vzniká3. Objevují se ale také 
práce, ve kterých jsou k palladiovým solím místo fosfino-
vých ligandů přidávány tetrabutylamoniové soli31, co� by 
mohlo znamenat, �e i v těchto reakcích palladiové nano-
částice hrají podobnou úlohu jako v C-C spojovacích reak-
cích (podrobněji viz dále). 

 
 

5. Palladiové katalyzátory 
 
Za dobu uplynulou od objevu palladiem katalyzova-

ných spojovacích reakcí1,32 se postupně ukázalo, �e palla-
dium v téměř v�ech formách je schopné s ni��í nebo vy��í 
aktivitou tyto reakce zprostředkovat. Mezi nejčastěji pou-
�ívané katalyzátory v�ak stále patří tradiční fosfinové 
komplexy a palladacykly14. Předpokládalo se, �e tyto látky 
nejsou skutečnými katalyzátory, nýbr� jen pre-
katalyzátory, které jsou za podmínek reakce převedeny 
v katalyticky aktivní sloučeniny palladia s oxidačním čís-
lem nula. Později se v�ak prokázalo, �e v řadě případů jsou 
v reakční směsi detegovatelná mno�ství kovových (tj. pal-
ladiových) nanočástic, a to ji� při nízkých konverzích33. 
Rovně� reakční kinetika uvedených reakcí nasvědčuje 
tomu, �e slo�ité a drahé komplexy mnohdy slou�í jen jako 
zásobárna palladia, ze které se aktivní forma kovu pomalu 
uvolňuje ve formě palladiových nanočástic34. 

Následný výzkum potvrdil, �e samotné palladiové 
nanočástice mohou katalyzovat spojovací reakce35. Ve 
srovnání s vět�ími kompaktními formami kovu vynikají 
nanočástice vysokým poměrem specifického povrchu 
k hmotnosti a vysokým podílem ploch a hran přístupných 
pro reaktanty. Jejich základní nevýhodou je v�ak nestálost, 

způsobená povrchovým napětím. To se projevuje vysokou 
tendencí k agregaci, je� samozřejmě sni�uje jejich kataly-
tickou aktivitu. Proto je třeba palladiové nanočástice při-
pravovat způsobem, který zamezí jejich samovolnému 
shlukování.  

Přímou mo�ností je kondenzace kovu z plynné fáze36. 
Tato technika je v�ak v bě�né praxi nevýhodná pro přípra-
vu vět�ího mno�ství nanočástic. Proto byly vyvinuty dal�í 
způsoby přípravy zalo�ené např. na elektrochemických 
dějích nebo prosté chemické redukci palladnatých solí. 
Aby nedocházelo k agregaci vznikajících nanočástic, je do 
směsi přidáváno stabilizující činidlo. Tím mohou být tetra-
alkylamoniové soli, polymery (např. poly(1-vinyl-2-
pyrrolidon)), dendrimery37 nebo silná polární rozpou�tědla 
jako propylen-karbonát (příklady viz dále).  

Stabilizující činidla mohou působit dvěma základními 
mechanismy: (i) elektrostatickými interakcemi (obr. 9), 
kdy jsou na povrchu kovu adsorbovány vhodné anionty 
(např. halogenidy nebo citráty), které kompenzují kladný 
náboj nanočástice, nebo (ii) sterickými interakcemi, které 
brání přiblí�ení a agregaci částic (např. adsorpcí polymer-
ního řetězce na povrch nanočástice38).  

Takto připravené nanočástice se mohou pou�ít přímo 
v roztoku ke katalýze podobně jako obvyklý homogenní 
katalyzátor nebo mohou být naneseny na povrch vhodného 
inertního nosiče (např. SiO2, Al2O3 a oxidy kovů, aktivní 
uhlí, uhlíkové nanotrubice). 

 
6. Pou�ití palladiových nanočástic v katalýze 

 
Jak ji� bylo uvedeno dříve, jsou palladiové nanočásti-

ce aktivními katalyzátory spojovacích reakcí. Narozdíl od 
komplexů palladia se v�ak během reakce snadno shlukují, 
čím� výrazně klesá jejich katalytická aktivita. De Vries 
a spol.34 kupříkladu zjistil, �e při Heckově reakci bromben-
zenu s butyl-akrylátem katalyzované octanem palladnatým 
závisí počet reakčních obratů (TON) na mno�ství katalyzá-
toru v reakční směsi. Čím men�í mno�ství palladia je 
v reakční směsi přítomno, tím vy��í je TON. Toto pozoro-
vání se vysvětlilo pomalej�í agregací kovových nanočástic 
v důsledku jejich ni��í koncentrace v reakčním prostředí.  

Jiný způsob zvý�ení katalytické aktivity palladiových 
nanočástic přestavuje přidání stabilizujícího činidla do 
reakční směsi. Jeffery zvolil tetrabutylamonium-chlorid 
(reakce methyl-akrylátu se substituovanými aryljodidy při 
30 °C po 1 a� 3 dnech probíhala s více ne� 90% konverzí)17, 
zatímco Reetz pou�il N,N-dimethylglycin (Heckova reakce 
styrenu s aktivovanými i deaktivovanými arylbromidy: po 
10 hodinách při 130 °C bylo dosa�eno 60-100 % konver-
ze)39. Často byly studovány systémy, ve kterých jsou pal-
ladiové nanočástice vytvořeny před začátkem reakce. 
V těchto případech bylo jako stabilizátorů pou�ito silně 
polárních rozpou�tědel. Reetz a spol.40 připravili nanočás-
tice redukcí octanu palladnatého v přítomnosti propylen-
karbonátu a jimi pak katalyzovali reakci bromarenů se 
styrenem. Aktivovaný 1-brom-4-nitrobenzen zreagoval 
úplně ji� po 5 h při 130 °C, zatímco neaktivovaný 
brombenzen zreagoval pouze z 8 % po 15 h při 147 °C . 

δ
+

δ
+

δ
+

δ
+

δ
+

δ
+

δ
+δ

+
δ

+

δ
+

δ
+

δ
+

X
-

X
-

X
- X

-

X
-

X
-

X
-

X
-

X
-

X
-X

-
X

-

X
-

R4N
+

R4N
+

R4N
+

R4N
+

R4N
+

R4N
+

R4N
+

R4N
+

R4N
+

R4N
+

R4N
+

R4N
+

R4N
+

Pd

Obr. 9. Schematické znázornění elektrostaticky stabilizované 
nanočástice, je� je obklopena dvojitou vrstvou elektricky 
nabitých částic38 
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Trzeciak a spol.41 zkoumali nanočástice stabilizované poly
(1-vinyl-2-pyrrolidonem), které pou�ili jako katalyzátory 
reakce brombenzenu s butyl-akrylátem. Po 2 h při 130 °C 
dosáhli 73% konverze brombenzenu. Katalyzátor byl ná-
sledně je�tě třikrát pou�it, ale jeho aktivita postupně klesala. 
Při čtvrtém pou�ití dosáhla konverze po 4 h pouhých 18 %. 

Jinou mo�ností, jak zachovat aktivitu palladiových 
nanočástic v reakční směsi po del�í dobu, je nanesení na 
povrch pevného nosiče42, jím� mů�e být kupříkladu aktivní 
uhlí43, uhlíkové nanotrubice44, organické polymery45 nebo 
inertní anorganické materiály jako křemičitany, hlinitokře-
mičitany, a oxidy kovů. Zvlá�tní pozornost si zaslou�í 
zeolity a v posledních letech také mezoporézní molekulová 
síta. Zeolity jsou mikroporézní krystalické hlinitokřemiči-
tany. Náboj jejich krystalické mří�ky je kompenzován 
elektrostaticky vázanými protony, kationty amonnými 
nebo kationty kovů46, co� umo�ňuje rovnoměrně nanést 
palladnaté ionty (�volné� nebo koordinované) jednodu-
chou iontovou výměnou z roztoku palladnatých solí. Na-
příklad de Vos a spol.47 připravili modifikované zeolity 
mordenit, ZSM-5 a zeolit Y iontovou výměnou za ionty 
[Pd(NH3)4]2+ a pou�ili je v Heckově reakci 4-
bromacetofenonu s butyl-akrylátem. Dosa�ené konverze se 
pohybovaly mezi 65 a 90 % po 25 a� 50 h. V průtokovém 
uspořádání pak dosáhli stejní autoři 33% konverze.  

Po iontové výměně mů�e být palladnatý ion přímo 
zredukován na palladiové nanočástice. Djakovitch a spol.48 
porovnali katalytickou aktivitu mordenitu a zeolitu Y ion-
tově vyměněných s [Pd(NH3)4]2+ s jejich redukovanými 
obdobami, získanými redukcí v proudu vodíku při 350 °C. 
Tyto katalyzátory testovali v reakci brombenzenu se styre-
nem. Stanovené konverze dosahovaly hodnot okolo 90 % 
po 20 h reakce při 140 °C. Katalyzátory obsahující Pd(0) 

sice měly ni��í aktivitu ne� jejich neredukované obdoby, 
ale nevykazovaly indukční periodu.  

Corma a spol.49 připravili bifunkční zeolitické kataly-
zátory zavedením báze na heterogenní katalyzátor ionto-
vou výměnou za cesné nebo draselné ionty a následně 
dopovali nosič roztokem chloridu palladnatého. Takto 
připravené katalyzátory v�ak vykazovaly v reakci brom-
benzenu s fenylboronovou kyselinou výtě�ky produktu 
pouze kolem 40 %, a to i při pou�ití více ne� 10 mol.% 
palladia v reakční směsi.  

Nevýhodou pou�ití zeolitů ve spojovacích reakcích je 
omezená velikost vstupních oken do kanálů zeolitu14, 
z toho důvodu se v současné době zaměřila pozornost spí-
�e na mezoporézní molekulová síta50. Ta byla poprvé při-
pravena na začátku 90. let v laboratořích firmy Mobil51. 
Jedná se opět o křemičitanové nebo hlinitokřemičitanové 
materiály, které disponují póry o velikosti několika nano-
metrů (2-30 nm).  

Mezoporézní molekulová síta se připravují templáto-
vou syntézou za pou�ití polárních micel. Tyto micely jsou 
po přidání vhodného prekurzoru (např. tetraethoxysilanu 
nebo vodního skla) obaleny amorfními křemičitany. Po 
kondenzaci křemičitanového obalu je templát odstraněn 
kalcinací nebo extrakcí organickým rozpou�tědlem. Kro-
mě definované porézní struktury je výhodou mezoporéz-
ních molekulových sít předev�ím jejich velký měrný po-
vrch, který často převy�uje 1000 m2 g-1, a lze jej poměrně 
snadno chemicky modifikovat. 

Palladium bylo zavedeno na povrch mezoporézních 
molekulových sít depozicí [Pd(η5-C5H5)(η3-C3H5)] 
z plynné fáze a následným tepelným rozkladem52. Takto 
nanesené palladiové nanočástice byly pou�ity v reakci 
styrenu a butyl-akrylátu s aktivovanými arylbromidy. Kon-
verze různých arenů byla téměř 100 % po 20 min a� 2 h 
reakce při 120 °C v N,N-dimethylacetamidu.  

Dal�í mo�nost, jak zabezpečit vznik malých palladio-
vých nanočástic, představuje nanesení palladiového klastru 
na povrch nosiče a jeho následný rozklad. Behrens 
a spol.53 impregnovali mezoporézní molekulové síto 
MCM-41 osmijaderným klastrem [Pd8(CO)8(PMe3)7], 
který poté rozlo�ili při 180 °C. Takto připravili nanočásti-
ce palladia o průměru zhruba 4,5 nm. Pokud byl místo 
karbonylového klastru pou�it octan, chlorid nebo acetyla-
cetonát palladnatý, vznikaly nanočástice o průměru 7 a� 
30 nm. 

Molnár a spol.54 přidali chlorid palladnatý přímo do 
syntézní směsi při přípravě mezoporézního molekulového 
síta. Takto připravený katalyzátor testovali v reakci styre-
nu a methyl-akrylátu s aktivovanými i deaktivovanými 
bromareny; do reakční směsi přidali také tetrabutylamoni-
um-chlorid. Dosa�ené konverze se pohybovaly mezi 80 
a 100 % po 6 h reakce v 1-methyl-2-pyrrolidonu při 150 °C. 

Shi a spol.55 nechali zreagovat mezoporézní moleku-
lové síto s trimethoxysilanem, čím� pokryli jeho povrch 
molekulami s vazbou Si-H, které následně slou�ily jako 
redukční činidlo v reakci s octanem palladnatým. Takto 
připravený katalyzátor pou�ili v reakci styrenu a methyl-
akrylátu s brombenzenem a aktivovanými bromareny. Při 

Obr. 10. Snímek palladiové nanočástice adsorbované na po-
vrch mezoporézního molekulového síta MCM-41 získaný 
z transmisního elektronového mikroskopu; částice má pravi-
delnou strukturu kovu. Zvýrazněna je vzdálenost krystalografic-
kých rovin [111] (cit.58) 
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reakci aktivovaných arylbromidů dosáhli konverzí vy��ích 
ne� 95 % ji� po 8 h při 120 °C, ov�em brombenzen zreago-
val pouze z 40-50 % po 2 dnech při 170 °C. Takto připra-
vený katalyzátor nevykazoval sni�ování aktivity při opa-
kovaném pou�ití. 

V na�í práci jsme ukázali58, �e i předem připravené 
palladiové nanočástice mohou být naneseny na mezopo-
rézní molekulové síto. Nanočástice jsme připravili termo-
chemickou redukcí octanu palladnatého v tetrahydrofuranu 
za přítomnosti stabilizujícího činidla tetrabutylamonium-
acetátu nebo jen v propylen-karbonátu, který je díky své 
polaritě a donorovým vlastnostem schopen částice stabili-
zovat. Připravené kovové nanočástice byly jednodu�e de-
ponovány (adsorbovány) na mezoporézní molekulové síto 
MCM-41 a získané katalyzátory následně pou�ity při kon-
denzační reakci (Z)-but-2-en-1,4-diolu s 2-aminoethano-
lem za vzniku 1-(2-hydroxyethyl)pyrrolu (obr. 11). Kata-
lyzátor získaný z nanočástic připravených v přítomností 
tetrabutylamonium-acetátu jako stabilizačního činidla vy-
kázal v uvedené reakci poněkud vy��í aktivitu, co� odpoví-
dá men�ímu průměru nanočástic. 

Následně jsme připravili hlinitokřemičitanová mezo-
porézní molekulová síta, která jsme vyměnili do cesné 
formy a na ně nanesli palladiové nanočástice připravené 
opět předem redukcí octanu palladnatého v přítomnosti 
tetrabutylamonium-acetátu56. Tyto bifunkční (bazické 
a zároveň palladiové) katalyzátory jsme testovali 
v Heckově reakci butyl-akrylátu s brombenzenem bez 
přítomnosti báze. Jeliko� bifunkční katalyzátory vykazo-
valy zhruba pětkrát ni��í aktivitu ne� obdobně připravený 
katalyzátor obsahující pouze palladiové nanočástice kom-
binované s octanem sodným, je velmi pravděpodobné, �e 
limitujícím faktorem je kromě ostatních podmínek také 
mno�ství báze vyu�itelné pro reakci. Porovnali jsme také 
rychlost reakce prováděné za obvyklých podmínek (tj. 
s ohřevem v olejové lázni) a v mikrovlnné peci. Při mikro-
vlnném ohřevu probíhala reakce zhruba desetkrát rychleji; 
dosa�ená konverze po 10 h byla 35 %. Pomocí rentgenové 
difrakce a transmisní elektronové mikroskopie s vysokým 
rozli�ením jsme prokázali, �e mikrovlnný ohřev zároveň 
urychluje agregaci palladiových částic. 

 
7. Závěr 

 
Spojovací reakce se bě�ně pou�ívají při syntéze speci-

álních chemikálií a přírodních látek57. Jejich roz�íření 
v průmyslových aplikacích prozatím mnohdy brání cena 
palladnatých komplexů pou�ívaných jako katalyzátory. 
Proto�e cena ligandů často převy�uje cenu samotného 
palladia, jsou stále častěji studovány katalytické systémy, 

které ligandy neobsahují. Jako vhodné se jeví aktivní for-
my kovového palladia ve formě nanočástic. Zatím jsou 
studované předev�ím v laboratorních podmínkách, ale 
mnoho vědeckých skupin se intenzivně zabývá mo�ností 
jejich stabilizace a recyklace a tím otevřít cestu k jejich 
vyu�ití v bě�né chemické praxi. 

I kdy� stále není popsána vlastní katalyticky aktivní 
částice palladia, zdá se, �e nanočástice hrají podstatnou 
roli v katalýze spojovacích reakcí. Hlavním problémem 
zůstává, jak zabránit jejich shlukování a s tím spojené de-
aktivaci katalyzátoru. Dále také není známo, z jakého dů-
vodu malá změna katalytického systému, např. změna 
báze, nebo pou�ití jen mírně odli�ného substrátu, vede 
často k velmi odli�ným rychlostem reakce. Pochopení 
těchto základních principů při spojovacích reakcích je 
nutné k jejich vět�ímu roz�íření v průmyslových výrobách 
a k zefektivnění těchto procesů. 
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Cross-coupling reactions have become an indispensa-

ble tool for creating new carbon-carbon and, more re-
cently, also carbon-heteroatom bonds. After a brief survey 
of the most frequently encountered reaction types, the 
present review gives examples of the reactions performed 
in the presence of Pd nanoparticles or supported heteroge-
neous Pd catalysts. The new catalytic systems are effective 
mediators of cross-coupling reactions with a great practical 
potential.  


